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 روستای کشاورزی آب پروژه به نگاهی با) کشاورزی در آب نائیروستا حقوقهای چالش

 (بویراحمد و کهگیلویه در استان برمامیون

 
 *1نوربخش ریاحی

 

 چکیده
و  اسرت  کشراورزی  تولیردات  برر  متکی ما کشور کشاورزی است. تولیداتها و مرکز فعالیت واجتماع  شالوده ،زندگی کانون ترینیتبااهم روستا ،از خانوادهبعد 
 اولویرت و  در از همر  بری    و از همر  کشاورزی پری    برداری از آببهره در حق روستائیان اینبربنا. کندایجاد می برای روستائیان اساسی ارزش یا حق کشاورزی

صرورت گرفتر     با این هرد   پیمایشی صورتب  جزئی دموار در و اسنادی روش ب  اطالعات گردآوری و تحلیلی -توصیفی تحقیق با روش این باشند.استحقاق می
ایرن اسرت کر  در و ر       تحقیق کلی  یجنت ؟برخوردار است و عادالن  مقطعیغیر ،کشاورزی از جایگاه علمی، منطقی آب در روستائیان روستا و آیا حقوقاست ک  

حقروق   یجر  درنت .کنرد شرعی روشنی آن را پشتیبانی نمی و عرفی قوانینو  ردبهای متعار ی رنج میو سیاستمبانی از  کشاورزی در آب ، حقوق روستائیانحا ر
 راهکار انتخاباتی است.های و وعده آتی دولت سیاست درگرونیز  برمامیون روستای کشاورزی آب ملی پروژه نیست. دارهد مند و روستائیان بر آب کشاورزی نظام

 و نظرارت  انتخراب،  یعنری  ایرران  اداری نظام کردن ها، در وهل  بعدی دموکراتیزهآب کشاورزی روستااختصاصی  ، ایجاد قانون جام  نظاموهل  نخستاین مقال  در 
 مردم محل است. منتخب نخبگان جامع  یل وسب  مختلف محلی ادارات رؤسای و مدیران عزل

 .حقوق آب، سیاست دولت، روستای برمامیون، مالکیت ارا ی: های کلیدیواژه
 

 1مقدمه
 هایاز آبآنان کشاورزی بحث استحقاق روستائیان و ارا ی  در
 .3کشاورزی  . آب2 آشامیدنی . آب1 از توانیمکشور  عمومی
ها و مبانی دیدگاه .4 یعموم یهاآببرداری از دولت در بهرهسیاست 
 در روستا کشاورزیبر ارا ی مالکیت  حق. 5 حاکم بر آبحقوقی 

آبی است ک   مقدار و کیفیت سخن گفت. آب آشامیدنی، یلتفصب 
 عمدتاً آب این .شودمی روستا صر  آشامیدن و بهداشت فردی در

 یک بسان در ایران، افغانی یک ،طور مثالب است. مو وع حقوق بشر
 و بر بشر هستند هر دو چراک . دارد آشامیدنی حق برابر بر آب ،ایرانی

 حقاما  المللیینباز منظر  .دارند برابر انسانی حق سالمت حیات و
خانگی( و حیوانات  باغچ  آب آشامیدنی، مزارع )مثل ب  دسترسی

 روستا زندگی درگیرد ولی معلوم است ک  را در بر نمی روستا اهلی
 هم  وندسوره بقره آمده است ک  خدا 22در آی   .وابست  ب  اینهاست

                                                             
حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  گروه دانشجوی دکتری، 1

 یرانادانشگاه آزاد شیراز، کارشناس اجرای اسناد رسمی گچساران، 
 (n_riahy@yahoo.comول: *نویسنده مسئ)

 13/12/29 :افتیدر خیتار
 22/12/29 :رشیپذ خیتار

انسان حق » یندگومیبرخی  پس .ه استانسان آفرید برای ها راپدیده
؛ (1322احمدیان،« )کند یرتسختمامی موجودات آن را دارد زمین و 

ها و طیور در روستا مستقالً حقی بر آب دام رسدمی نظر ب  یعنی
فرماید مینحل ک   سوره 11. لیکن بر پای  آی  ندارند آشامیدنی
سیراب کنید،  آن از را خود هاىتا رم  آورد فرود آبى آسمان خداوند از
خود  حق دربارهلیکن رسد. میمستقل ب  نظر  ،حق اینشاید 

 1332سال از  کمدستآشامیدنی گفتنی است ک   آب بر روستائیان
 ب  بودج  مخصوصینیز  1395 و از سال بودج  ساالن  قوانین طبق
 موردمطالع اما روستای  داده شداختصاص  روستاها شرب آب
، باشت هرستانش ،بویراحمد و کهگیلوی  روستای برمامیون در استان)

بر  از حق 1323تا  1321از سال  (دهستان بابویی، منطق  خان احمد
در مضیق  بود تا اینک  پس از اعترا ات مکرر اهالی،  آب آشامیدنی

مقال  مو وع و  رسیدگی شد. ظرفیت محدود مشکلسرانجام ب  این 
وق حقاما ؛ هددنمی مجالآشامیدنی  بر آب بی  از این درباره حق

است.  یشهروند حقوق مو وع کشاورزی بر آب روستائیانو روستا 
این مقال  نیست ولی  نیز هد تمیز حقوق بشر از حقوق شهروندی 

 ایرانغیر از اتباع  ،حقوق شهروندی ایران مقررات طبقاجمال  طورب 
افغانی در  بنابراین؛ شودنمیپذیرفت   در کشور ماب  شهروندی  کسی

اینک  مالک لو وکشاورزی ندارد  بر آبحقی در اینجا دیگر مثال باال 
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 وقناظر ب  حقپس حقوق آب کشاورزی  .باشددر روستا  زمینی
، کشاورزیآب  همسانباید دانست ک  . است ایرانی روستا شهروندان

 و تمدننشینی روستا مفهوم پراهمیتی است. روستا تجلی یکجاخود 
 تقسیمات و  وابط فتعاری قانوناست.  نشینیی بادتفرق و  در برابر

 تقسیمات کشوری است ک  مبدأروستا واحد گوید می 1322کشوری 
یا  آبادی، عر در خانوار در آنجا سکونت داشت  و 21حداقل تعداد 
شالوده اجتماع و هست  مرکزی  روستاپس  .شودمیقری  نامیده 

از قبیل حق  حقوق مهمیروستائیان  ،روینازا کانون زندگی است.
مناب  طبیعی،  ، حق برابری برکشاورزی آب اطالعات  ب دسترسی

این  ک  دنسایر حقوق دیگر دارحق بر توسع  و آبادانی زمین و 
لیکن  های عمومی است.آبدرگرو دسترسی آنان ب  مناب   حقوق،
و مبانی مشخص دیدگاه یک بر بایستی های عمومی آببرداری بهره

وابست  ب   ادشدهیهمچنین حقوق  باشد. متکی یروشن قانونی
های سیاستو اعمال  ارا ی کشاورزیشفافیت نظام مالکیت بر 

 .است عالمان  و منطقی دولت
در تحقیق  (1321) اسالمی شورای مجلس هایپژوه  مرکز

های زیادی با سازمانمدیریت مناب  آب ایران،  درآورده است  خود
راستا بایستی نظام اداری در این و  مناف  متناقض حاکم هستند

 انفال از را رودزاینده برخی آب گویدمی (1323) متحول شود. نوروزی
 آن با خود تشخیص بر اساس تا دانندمی مجاز را دولت و دانست 
 خارج دولتی اموال یا انفال دایره از رودزاینده آبولی  کند برخورد

 بدیسار و احمدی است. دارانحقاب  ب  متعلقآن  از بخشیباشد و می
 بسیاری شود مواج  چال  با آب بر حق درصورتیاند آورده (1325)
بر  سرنوشت، حق تعیین حق سالمت، حق بشر، مثل حقوق از

 ایران حقوقی نظام در هرچندو  شد دخواه روبرو چال  با یکشاورز
 اما ندارد وجود سالم آشامیدنی آب بر حق در خصوص صریحی مقرره

 آب تأمین ب  موظف دولت رفتگ نتیج  توانمی قوانین عمومات از
 حقوق هایچال  از یکی نویسدمی( 1323) فریادی .است آشامیدنی

. پس است آب معقول استفاده ب  کنندهمصر  الزام ایران در آب
 مانند عمومی حقوق مهم اصول برخی ب  توسل با تواندمی دولت
 حقوقی امنیت و عمومی خدمات عمومی، منفعت برابری، اصل

 مختلف هایبخ  در آب مصر  نحوه بر ایگیران سخت الزامات
 در اساسی اصالحات ب  منوط را آن توزی  و فروش و کند اعمال
-می (1324) همکاران و بیات .سازد هابخ  این در مصر  فرایند

 افزای  برای. پس گرددیبرم آب مناب  مدیریت ب  آب بحران گویند
 قوانین وجود آبی، در مناب  یگذارسرمای  برای الزم امنیت و کارایی
 ب   روری زمان طول در آن بازنگری و آب یاالجراالزم و شفا 
رغم اهتمام علیتوان گفت میبندی جم در یک ولی  .رسدمی نظر

های چال  دربارههای عمومی، آبدگان کشورمان ب  اهمیت ننویس
 مستقلی پژوه تاکنون  کشاورزی بر آب روستائیان حقوق
ک  هد  مقال  حا ر، نقد و بررسی این مو وع در  است شدهنانجام

 مدیریت آب کشاورزی است.
 تشکیل قانون 11 ماده اجرایی نام یینآ مطابق آنجاک  از. 1
 آب از است عبارت کشاورزی آب 1392 یجهاد کشاورز وزارت
 طیور، دام، باغبانی، زراعت، شامل کشاورزی مصار  برای نیازمورد

 و تبدیلی صنای  پروری،آبزی شیالت، زدایی،ابانبی آبخیزداری،
 مصرفی آب نویسدمی نام یینآ همین ازآنجاک و  کشاورزی تکمیلی

 آب مصر  الگوی بر اساس ک  است آبی مقدار از عبارت کشاورزی
 ارا ی}مصر  ب  آب عادالن  توزی  قانون اساس بر کشاورزی

. 1است ک  این  رورت انجام این تحقیق ب   پس ،رسدیم{زراعی
ک  روستائیانی باشد، « شهروند محور» اگر حق بر آب کشاورزی،

 زمین ولیباشند می کشاورزیهای فعالیتسایر صاحب و  دامدار
 آب کشاورزی استحقاق دارند. بر ندارند، کشاورزی

باشد، آب متعلق ب  « مالک محور» حق بر آب کشاورزی،اگر  .2
مالکان بر آب کشاورزی  پس .نن  خود زمی است داران زمینمالک
ولی روستائیان بی زمین از حقاب  آب کشاورزی دارند برابر  حق

 محروم خواهند بود.
 باشد، حقاب « زمین محور» کشاورزی، آب بر حق . اگر3

 زمین کس آنیعنی ؛ ، حق زمین است ن  مالک زمینکشاورزی
ب   صرفاً محور، بیشتری دارد حق بیشتری خواهد داشت. تفکر زمین

عواید مادی زمین چشم دوخت  و ب  عار   طبقاتی شدن  و یدفوا
برادری و برابری است توجهی تخریبجامع  و طغیان ثروت ک  عامل 

 ندارد.
باشد، یک بعد « روستا محور» ،کشاورزی آب . اگر حق بر4
است و لذا  یو آبادانمبتنی بر حق روستا در توسع   کشاورزی حقاب 

بر آب کشاورزی دامدار و غیره  ،دارعم از زمینهم  اهالی روستا ا
این است ک  روستا بودن  کشاورزی . بعد دیگر حقاب اندمستحق

 کند بلک  بایستینمیاستحقاقی برای آب کشاورزی ایجاد  نفس یف
کاربری  درخطردوام کشاورزی باشد. مثالً زمینی ک  ارا ی با مستعد

 .ندارد کشاورزی بآ ق حقاب قاستح، اب  غیر کشاورزی است

تواند ب  میباشد، دولت « محوردولت» ،کشاورزی حق بر آب . اگر5
رفتار و ن  بر مبنای مصلحت و معیشت مردم  خاصاقتضای مناف  

آب  یا المنفع  باشدخاصهای طرح. مثالً توج  دولت ب  کند
ب   نماید و سوءاستفادهبرداری بهرهکشاورزی را بفروشد. از مجوزهای 

آقای »مثال طورب  بگیرد. تصمیم بود دلخواه دولت ک  کلیش هر
 آبادبهشتاز آب  و بختیاریدستور داد مردم چهارمحال نژاد احمدی
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کنند. آقای خاتمی این آب را ب  یزد انتقال داد و آقای  برداشت
را متوقف نمود )حاتمی و  آبادبهشتبرداری از آب روحانی بهره

 (.1329نوربخ ، 
یعنی فاصل  دوری و  «محورمکان» کشاورزی، بر آبحق  اگر .2

باشد، در این صورت  نزدیکی زمین کشاورزی ب  منب  آب عمومی
دستی آب دستی و پایینحق اولویت و حق تقدم و چال  باال

 باشد.کشاورزی مطرح می
 

 هامواد و روش
 ب  اطالعات یو گردآورتحلیلی است  -این تحقیق، توصیفی

پیمایشی صورت گرفت   صورتب موارد جزئی  اسنادی و در روش
ب  مدیریت آب  1329 در آبانخصوص، نگارنده  یندر ااست. 

اطالعات  گچساران حضوراً مراجع  ولی آن اداره، ب  دلیل حفاظت
ها خودداری ورزید. تنها یکی از زیستی از ارائ  دادهامنیتی و محیط

شفا ، اکتفا  ندانچن اما  یی اظهارات شفاهکمشاوران طرح ب  اند
در سال  (1جعفر  پاکوه )امامزاده از آب پمپاژ فاز اول طرح» نمود ک 
های هکتار از زمین 3511آغاز گردید و ارا ی هد  شامل  1391

کشاورزی پیرامون مناطق پاکوه، ماهور باشت، بیدزرد، خربل، 
متوقف  1395 سربیش ، امامزاده جعفر و سراب ننیز بود. طرح تا سال

شروع و در  1321 از سال یشرفتی نداشت ولی با تغییر کارفرما،و پ
هکتار ظرفیت  5 111تا  اکنونهمب  پایان رسید و  1324سال 

 سال ( در2) جعفر زادهامامآبرسانی دارد. فاز دوم طرح، موسوم ب  
 از هکتار 3111 شامل هد  ارا ی و گردید یگذارلول و  آغاز ،1325

 احمد خان و روستاهای( نشین کالغ) آبادیعل کشاورزی هایینزم
 و برمامیون آهوروک، آبکنارون، ،هایخشگشتاسب،  غضنفری،

 شیرین تلخاب و زهرابهشت ارا ی ب  و آبداالن بوده همچنین دشت
 از ولی راکد ماند 1329سال  خان احمدها تا . طرحگرددیم محدود

 ظرفیت تارهک 4111 تا مجدداً از سرگرفت  شده و 1329آبان ماه 
 «.دارد رسانیآب

بنده، بانی طرح »اهل گچساران اما بیان داشت  "ال  افرازسیف"
بودم. یک طرح سیفونی  32 سال ب  دشت آبداالن در یرسانآب

تونل  کیلومتر 3 خان احمد مطالع  گردید ک  نیاز ب  "پشت کوه"از
 میلیارد تومان هزین  با آن مخالفت گردید 12داشت اما ب  خاطر 

نفت گچساران بود  یهاچاهمعادل درآمد ده روز یکی از  ک یدرحال
. طرح دیگر پمپاژ کندیممناب  ارزی کشور را تأمین  چهارمیکک  

میلیارد تومان هزین  داشت ولی این  5احمد بود ک  خان "پاکوه"آب 
طرح هم ملی نگردید و ب  نتیج  نرسید. با روی کار آمدن دولت 

نژاد، با ولی یک سال قبل از پایان دولت احمدی خاتمی طرح رها شد

طرح پمپاژ، ملی  1321ای در سال پیگیری مدیرکل وقت آب منطق 
 3 و حدوداعالم گردید اما باز ب  دلیل کمبود بودج ، متوقف ماند 

-گفتنی، غیرگذاری شده بود ک  ب  دالیل نااز طرح قبالً لول  یلومترک

در سال »خود افزود  یهانوشت دستاساس او بر«. استفاده گردیدقابل
حلق  چاه در ارا ی در  4منصورخان باشتی اقدام ب  حفر  1349

حلق  چاه  111تاکنون بی  از  1321دشت آبداالن نمود اما از سال 
است. سطح زیرکشت فاز اول  یجادشدهاعمیق در این منطق  نیم 

. بید زرد 3 رهکتا 411باشت . ماهور 2. هکتار 211. پاکوه 1شامل 
. سراب 2هکتار  521. خربل 5هکتار  211. سربیش  3هکتار  511
. برادران 1هکتار. سطح زیر کشت فاز دوم شامل  241ننیز 

 جهادآباد. 3هکتار  1111. تلخاب شیرین 2هکتار  511تاجگردون 
. ارا ی 2هکتار  211سبز . پیر 5هکتار  211آباد . ناصر4هکتار  911
 و عمدتاً افراد متفرق  ب  واگذارشدهتعاونی  یهاشرکت قالب در

 311. سراب ننیز 3هکتار.  1111زهرا بهشت شرق صاحب نفوذ در
هکتار. فاز سوم هم  411پشکان  .2هکتار  111. هستکوه 9هکتار 

مربوط ب  کالغ نشین و خان احمدهاست ک  البت  فاز دوم تاکنون 
 «.رسانی نگردیده استآب

قبل از طرح »هاست ک  احمداهالی خان روایت سوم، نقلی از
وعده مسئولین  1333سیفونی پشت کوه و طرح پمپاژ پاکوه، در سال 

بریم(، ارا ی  )پل رودخان دولتی این بود ک  از مکان باالدست این 
ها را تحت پوش  آبیاری قرار دهند و حتی تابلویی در احمدخان

ت، طرح ب  همان سال در این مکان نصب گردید ولی درنهای
 «.فراموشی سپرده شد

فاز  موازاتب فاز دوم طرح نیز قرار بود »ب  گفت  برخی اهالی، 
 زادهاماماول ب  مناطق دیگری از امامزاده جعفریا دشت آبداالن )

( اختصاص یابد و ارا ی خان احمد باز ب  فراموشی سپرده 2جعفر 
از آب را ب  ها مان  این کار گردیده و بخشی احمدیشود ولی خان

اندرکاران مدیریت اما احدی از دست؛ «ارا ی خود اختصاص دادند
ارا ی برمامیون از ابتدا مشمول »امور آب گچساران اظهار داشت ک  

و برخی اهالی برمامیون اظهار داشتند ک  « این طرح بوده است
 دلیل گفتند ک  ب  هاآنها ب  ای بارمسئولین مدیریت آب منطق »

طرح اولی ،  در روستا این بینیی پ عدم و مالی و فنی کاناتام کمبود
هکتار از ارا ی برمامیون مشمول طرح خواهد بود لذا اهالی  15تنها 

برمامیون در محل فرمانداری باشت و مدیریت آب گچساران تجم  و 
ک  سرانجام در بحبوح  انتخابات یازدهم مجلس « اعتراض نمودند

گذاری هکتار از ارا ی برمامیون لول  141شورای اسالمی در حدود 
شد و اهالی برمامیون ب  امید آنک  صدای پای آب را بشنوند، چشم 

 اند.های انتخاباتی آن دوخت ب  آینده این طرح و وعده
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 نتایج و بحث
 آب در روستائیان حا ر این است ک  آیا حقوق سؤال تحقیق

مقطعی برخوردار کشاورزی از جایگاه واقعی، علمی، منطقی و غیر
 فر ی  تحقیق این است ک  در و   کنونی، حقوق روستائیان ؟است

های متعار ی از مبانی حقوقی  عیف و سیاست کشاورزی بر آب
 آب از برداریبهره دهیمبرد. ما در این تحقیق نشان میرنج می

برداری آب منسجم و علمی بهره کشاورزی در روستا از دیدگاه
 عرفی قوانین یعنی مجموع  حقوقی مبانی و داشت تبعیت ن کشاورزی

حقوق آب  نظام تبیین .کندشرعی روشنی آن را پشتیبانی نمی و
کشاورزی، خود مستلزم تعیین نظام مالکیت بر ارا ی کشاورزی است 

 است و ب  اشکاالتی مبتال بر ارا ی کشاورزی مالکیت نظام اما
 .است نشدهحساب بعضاً و مقطعی نیز بارهیندرا دولت سیاست

مند و ، حقوق روستا و روستائیان بر آب کشاورزی نظامیج درنت
 درهرحالبرمامیون هم  روستای آبیاری ملی در پروژه دار نیست.هد 

این است  آیدیبرم یادشدهروایت  هر س آنچ  از سوابق طرح و از دل 
م با آغاز و اتما زمانهم( 1329تا  1321ک  شروع و پایان این طرح )

انتخابات دوره نهم و دهم مجلس شورای اسالمی بوده است. نتیجتاً 
آتی  رسد حقوق این روستا بر آب کشاورزی درگرو سیاستب  نظر می

ها ب  شرح زیر چال  های انتخاباتی است. این نتایج وو وعده دولت
 شود.پیگیر می

های برداری از آببهره ها و مبانی. چالش دیدگاه1

 عمومی
ر سر استفاده از حقوق آب در سطح روستا، شهر و حوزه تن  ب

از سوی بانک جهانی ب  شمار  شدهمطرحهای کلیدی آبریز از چال 
های زیر، مبین این و دیدگاه یمبان (.1323سوره،  رحیمی)رود می

 ها است.چال 
 عمومی هایآب از برداریبهره های. دیدگاه1-1

عمومی در  هایآب از برداریبهره درباره متفاوتی هایدیدگاه
 .دارد وجود کشور

 مداخل عدم دیدگاه .1-1-1
زمینی های آب زیرموجب نابودی سفره آب بر مناب انسان  تسلط

شود. پس بایستی آب ب  گردش طبیعی خود در و قحطی آب می
 طبیعت و ورود ب  دریاها ادام  دهد.

 معقول مصر  دیدگاه. 1-1-2
زمین کمتر از یک در صد آن  کره درهای موجود آب از کل

های مجلس است )مرکز پژوه  یدسترسقابلآب شیرین  صورتب 
 آب وریبهره این بایستی مالک،بر(. بنا1321شورای اسالمی، 

کشاورزی باشد. فکر محصول بیشتر از هر هکتار زمین غلط است 

 بیشتر شود بلک  باید محصولچون مصر  آب کشاورزی بیشتر می
 تودارو . مایکل(1323 حیدری،)مالک باشد  آب قطره هر از

 قرار اگر ک  دارد عقیده سوم جهان هایکشور معرو  اقتصاددان
 و روستایی مناطق از باید باشد، داشت  مستمری روند توسع  است
دیگران،  و مرسلی) شود آغاز کشاورزی بخ  از اخص طورب 

1323). 
 آب خصوصی مالکیت . دیدگاه1-1-3

 خصوصی هاآباطالعات،  ب  دلیل وفور آب و  عف ت درگذش
 معیشت آیندگان، آب، کمبود جمعیت، افزای  ولی امروزه بودند

ها مسئل  دیگر، ایده جامع  و ده شدن طبقاتی روی ،بی مصر 
 بعد، ب  1213سال  از»مثالً مالکیت خصوصی آب را کنار زده است. 

 آنچ  هر صاحب لکم گوید صاحبانمی ک  بریتانیا عرفی حقوق
-پژوه  مرکز)« شد رد دادگاه در باشند،می است، ینشانزم درون

. در ایران در قوانین خصوصی آب، تاکنون (1321مجلس،  های
 نظر اساسی نشده است.تجدید

 آب عمومی مالکیت . دیدگاه1-1-4
 همة در آب مناب  حقوقی نظام بعد، ب  بیستم قرن دوم نیمة از
 بروده عمرومی حالرت ب  خصوصی حالت از دیلتب حال ها درکشور
 (.1325ندوشن،  جعفری)اسرت 

 . دیدگاه مجانی بودن آب1-1-5
بشر در نظام  برخی تفکرات حقوقی نظیر مباحات در فق  و حقوق

 آب قانون در است. چنانچ  آب کردن پولی مخالف اصوالً الملل،بین
 .باشد مجانی باید آب ک  است آمده افغانستان کشور

 آب شدن یبازار. دیدگاه 1-1-2
گیری از مواجه  با بحران های جلوبرخی دیگر، یکی از راهکار

-فقهی می ازنظررا ایجاد بازار محلی آب و بالمان  بودن آن  یآبکم

دارد آب شیلی مقرر می 1291(. قانون 1325دانند )صادقی و آسای ، 
ل غیرمنقول حقوق آب از مالکیت زمین جداست و مانند سایر اموا

 (.1322شود )اندیشکده تدبیر آب ایران،  یدوفروشخر آزادان تواند می
 . دیدگاه مالکیت دولت1-1-3

در برخی کشورها نظیر چین کمونیست، آب در مالکیت دولت 
شود ولی دولت اداره می یل وسب در بنگالدش مالکیت آب » است.

 هایپژوه  زمرک)« سنتی حقوق آب ب  کشاورزی تعلق دارد طورب 
سیاست دولت  درگرو. در ایران مالکت آب اغلب (1321مجلس، 

 است.
 . دیدگاه بحران حکمرانی1-1-9

بحران  درواق ب  عقیده بسیاری از کارشناسان، بحران جهانی آب 
آید ن  بحران کمبود. کمبود آب اساساً حاصلحکمرانی ب  شمار می



  911 ...یکشاورز آب در انیستائحقوق رو هایچالش

 

باشد. مثالً ناکارآمد میهای کفایت، قوانین و نهادحاصل مدیریت بی
آبی ( ولی با بحران کم1322است )جمالی، رودخان  21 دارای ایران

های آوریگیری فناز آب با بکار ازحدی باستفاده ».مواج  است
های قوی، های عمیق، پمپهای بزرگ، چاهپیشرفت  نظیر سد

باشند و را حل های شیمیایی عامل بحران آب میو کود آالتینماش
، هاکنیرینشآبآوری مناسب نظیر یابی ب  فنخروج از بحران، دست

های مناسب و غیره سازی آب باران، کودای، ذخیرهآبیاری قطره
 (.1392)باللی و همکاران، « است

 . دیدگاه خاص1-1-2
 و آدمیان اگر فرمایدمی ک  جن سوره 12 ی آ استناد ب  برخی

 ایشان نصیب زیاد آب ند،بمان ماندگار راه راستای بر پریان
گناهان و ناسپاسی  نتیج  آب بحران ک  باورند این بر گردانیم،می

 انسان است.
 عمومی هایآب از برداریچال  مبانی دینی بهره. 1-2

 مجموع  و شیع  فق  کریم(، شامل شرع )قرآن دینی مبانی
 موجود است. مقررات و قوانین

 (کریم قرآن) مبانی شرعی. 1-2-1
 زادن طلیع  ،(آناهیتا) پاکی اله  ،(وهواآب) هستی همدم آب،

 پای  ،(آبرو) اعتبار مای  آب،. است( وخاکآب) زیستن مظهر و( آبستن)
سرور  عطر آب،. است( آبان ماه) زندگی نمای  ،(آبادی) اجتماع

 انسانی مرحم ،(اشک) بینایی قوت ،(دریا) غرور شوکت ،(گالب)
 ،(بیابان) نیستند هاآب ک  آنجا. وخوستقخل جغرافیای و( یدرمانآب)

 نشان هست آبی ک  آنجا و( السرابالماء) است ناکامی و تلخی
« آب»ب   صدباردر قرآن کریم هم بی  از . است عمران و آبادانی

اشاره گردیده ولی درباره نظام حقوقی آب در قرآن تحقیق مستقلی 
 موسى ک یهنگام»فرماید می 21صورت نگرفت  است. سوره الم آی  

 سنگتخت  بر آن عصایت با گفتیم برآمد، آب پى در خود قوم براى
 هر ک  یاگون ب  گرفت جوشیدن از آن چشم  دوازده پس بزن.
 و بخورید خدا روزى از گفتیم و دانستمى را خود آبشخور اىقبیل 

آی  راج  ب  معجزه «. برمدارید فساد ب  سر در زمین ولى بیاشامید
 تفسیر در مقام خواب( و ن  تعبیر ن  آب، ولی حسب تعبیر )مثلاست 
« گفتیم»واژه  (.موسى)وظیف  دولت است  آب، توان گفت تأمینمی

اصل « یتبا عصا»ب  تأسی از دستور و سیاست دولت )موسی( است. 
-توان ب  کشف آب در الی را می« سنگتخت »و مجانی بودن آب 

 ملی« برمدارید فساد سر ب »بارت های سخت زمین تشبی  داد. از ع
 خودیخودب شود زیرا مصر  عادالن  آب، دریافت می و توزی  بودن

توزی  ناعادالن  آب موجب فقر و  مگر آنک شود موجب فساد نمی
برداری آب درباره حق مردم بر بهره« خدا بیاشامید روزى»غنی شود. 

را  آبشخور خود اىقبیل  هر»است. از بیان  بر آنوعدم مالکیت دولت 
عمومی بودن آب، بلک  قاعده  و ن  بودن ن  خصوصی ،«دانستمى

گردد زیرا قبیل  ن  فرد اختصاصی بودن آب روستا ب  ذهن متبادر می
 خصوصی است و ن  جم  عمومی.

-می« عرش خدا بر آب است»فرماید سوره هود ک  می 2ازآی  

زخر  از  11ؤمنون و م 19توان ب  جاودانگی آب اشاره نمود. آیات 
سخن  زمین در و نگاهداری آن« کافی اندازهب » آسمان فرود آب از

زمینی های آب زیرگوید. اندازه الزم، شاید داللت بر کفایت سفرهمی
-می« های مرتف  و آب گواراکوه»سوره المرسالت از  23 ی آدارد. 

 21آی  ای بر محل اکتشا  و ذخیره آب باشد. گوید ک  شاید اشاره
 زمین در ک  هایىچشم  ب  را آب»نویسد خداوند سوره الزمر می

 آن هاىرنگ ک  را کشتزارى آن یل وسب  آنگاه داد. راه است
این آی  شاید توجهی ب  قنات و «. آوردمى بیرون است گوناگون

سوره  29چشم  و اولویت آن برای آب کشاورزی دارد. همچنین آی  
بر ک  داللتی « بود خواهد نوبتب  آب را امهرکد»فرماید قمر می

آب نوبتی است. البت  مطالب باال تعبیرات شخصی نگارنده است  نظام
باشد. درهرحال و مخالفان معجزه مردود می یانگراعلم و از منظر
برداری آب کشاورزی در قرآن کریم محتاج ب  تفسیری تئوری بهره

 روشن و عالمان  است.
 هیمبانی فق .1-2-2

ب  استناد حدیثی از امام صادق )ع( ک  پنج رود فرات، دجل ، نیل 
داند، بعضی مصر، مهران و نهر بلخ و کل دنیا را متعلق ب  امام می

( و 1339اند )کریمی، های عمومی فتوی دادهفقها ب  انفال بودن آب
« کردندمی دانستند صر می الزم هرکجا را پیامبر و ائم  انفال

داند و نمی انفال را سطحی هایآب طوسی اما شیخ؛ (1323 نوروزی،)
گویند اگر آب در ملک کسی ایجاد شود، عده دیگری از فقها می

 فرد، فراهانی)است  امام ملک، مال اصل شخص مالک آب است اما
ماء فهی ل  )هرکس آبی را  استخراج، قاعد من حالیندرع (.1395

از آب دارد.  بودن یوصبر خصاستخراج کند از آن اوست( داللت 
توان برداشت نمود ک  انفال وَالرَّسُولِ می لِلّ ِ از ظاهراألَنفَالُ یطرف

امامان و  )آب(، تنها ملک خدا و پیامبر است و قرآن بر تسری آن ب 
مند نیست ، نظامبر آببنابراین فق  مالکیت ؛ صراحتی ندارد فقی یول

برداری از بهره یچگونگ وطبیعی  در مناب  نگاه فتوا محور»بلک  
 .(1395)فراهانی فرد، « استمشکالتی را ایجاد کرده  هاآن
 مبانی قانونی .1-2-3

 هایبرنام  قانون اساسی، قانون عمدتاً شامل قانونی مبانی
 جاری است. قوانین و توسع  سال پنج
 قانون اساسی .1-2-3-1
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ب  دولت ممکن نیست، پس سپردن  واگذاری حق حیات ملت
حق مالکیت آب ب  دولت، کاری نادرست است. پس طبق قانون 

های عمومی متعلق ب  مردم است. ( آبو قبرساساسی )مثالً اکراین 
های عمومی در قانون اساسی ما وا ح نیست. لیکن مالکیت آب

 اختیار در و عمومی مالکیت صورتب های عمومی آب 44طبق اصل 
 محدوده نباید از طر یکازی بخ  دولت و مالکیت است دولت
گردد  جامع  زیان و از طر  دیگر نباید مای  شود خارج اسالم قوانین

 هایآب قبیل از عمومی یهاثروت و انفال 45 ولی بر مبنای اصل
 عام  مصالح طبق بر تا است اسالمی حکومت یاراخت در عمومی
 .نماید عمل هاآن ب  نسبت

 اسالمی، دولت، حکومت انفال، دولتی، مالکیت عمومی، مالکیت
 9 عمومی هایثروت عمومی، مصالح ،(عمومی مناف ) جامع  زیان

 دو این در ک  باشندیم متفاوت یبرداربهره حقوقی قالب با مفهوم
 مالکیت آیا ک  سازدیم مطرح را هاپرس  این و اندآمده اصل

 آیا ؟است مفهوم یک ب  فقی یول مالکیت دولتی، مالکیت عمومی،
 آیا ؟است یکسان (جامع  زیان عدم) عمومی مناف  با عمومی مصالح

-انفال جزو عمومی یهاآب آیا ؟است عمومی هایثروت انفال همان

...( و یامنطق  آب شرکت نیرو، وزارت) دولت اختیار در انفال آیا ؟اند
 ؟فقی یول و امام اختیار در یا است

هم   است. فوتبال بر توپ مالکیت مانند مالکیت عمومی
 ممکن نیست و هاآن از یکیچه مال دارند ولی استفاده حق بازیکنان

 مفهوم ب  عمومی مالکیت. ننماید استفاده آن از بازیکنان بعضی است
 باشد مالکان هم  ر ایت ب  منوط آن از استفاده ک  مشاع مالکیت

 مالکیت اصل ب  صدم  غلط موجب یبرداراگر بهره هم نیست ولی
گردد. پس دولت، ملت و امام، اختیاری بر فروش می ممنوع شود،

های حا ر و آینده مالکیت عمومی ندارند چون میراث مشترک نسل
 آن فروش ب  قادر دولت ک  است دولتی اما مالکیتی است. مالکیت

 شرعی مالکیت امام، نوعی مالکیت. دولتی اموال مزایده مثل. است
 مصر  وجوهات مثل. است مسلمین امام یاردر اختتنها   است ک
 .شرعی

 پارک یا نظیر) مناف  عمومی غالباً مادی و دنیوی است
 متعددی معانی در شیع  فق  در عمومی مصالح» اما( بیمارستان

 از نقل ب  1322دیگران،  و چلبی) «رودیم کار ب  نظام حفظ ازجمل 
 مردم، معیشت با حفظ نظام حفظ تزاحم در مقامو  (زنجانی عمید
مهوری، )بدارد  مقدم را نظام حفظ است موظف اسالمی حاکم
مشترکات  نیستد بلک  از انفال هاآب نگهبان از نظر شورای(. 1391
 هایثروت با عمومی اما مشترکات؛ دولت اختیار هستند و در عمومی

و اموال عمومی هم  (از مهرپور نقل ب  1323 نوروزی،)عمومی 

 کل ک  دلیل این ب  را المللیبین مشاعات اوت است و برخی هم متف
اسماعیلی و رحیمی، ) دانندمی انفال است جزو امام ب  متعلق دنیا

 ب  متعلق را انفال امام ولی ب  متعلق را طالقانی فئی اهللآیت(. 1323
با توج  ب  تشتت این  (.1392توانی،  مالیی)داند می مسلمانان عموم

 و مدیریت و عیت اساسی قانون منظر رسد از  نظر میمعانی ب
 یعنی از طرفی مطابق اصل؛ نیست روشن عمومی هایآب مالکیت

 در و عمومی مالکیت صورتب  عمومی هایآب اساسی قانون 44
و آن را در جهت مناف  عمومی )مناف   است دولت )مجری ( اختیار

 هایآب 45 ابق اصلبرد، از طر  دیگر مطدنیوی( ب  کار می
 (فقی یولاسالمی ) حکومت یاراخت در مالکیت امام صورتب  عمومی
 گیرد.می کار )مناف  اخروی( ب  مصالح عمومی جهت در را آن و است

 های توسع قانون برنام  .1-2-3-2
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسع  اول برنام  در قانون

پی  ب  تصویب  سال 31 ک ( 1332-1329) ایران اسالمی جمهوری
 و استفاده کشاورزی مدیریت در اساسی یدنظرتجدرسید بر لزوم 

آبیاری تأکید گردید.  هایطرح یلو تکم آب و اجرا مناب  از معقول
کند و  اقدام آب کشاورزی بودج  تأمین ب  نسبت شد مکلف دولت

 . طبقکشاورزی بدهد و بخ  آب در اشتغالزا هایاولویت را ب  طرح
در شرایط کسری بودج ،  (1339-1334)برنام  دوم توسع   قانون

 و آب مناب  توانست کاه  دهد بودج تنها اعتباراتی ک  دولت نمی
 ب  گردید نسبت موظف نیرو طبیعی بود. وزارت و مناب  کشاورزی
 عمیق نیم  و های عمیقچاه و آبیاری هایشبک  در آب تحویل

 ،(1393-1332) ر قانون برنام  سوم توسع د .نماید اقدام کشاورزی
اقتصادی بیشتر،  بازدهی و کمتر یآب نیاز با محصوالت شناسایی تولید

 هایچاه و پمپاژ هایایستگاه از طریق کشاورزی برداری آببهره
 آب اسناد مالکیتکشاورزان، صدور  مشارکت با یقعم یم ن و عمیق

 مخزنی و احداث رگو بز کوچک سدهای ساخت داران،حقاب   ب 
 در دستور کار قرار گرفت. کشور از آب خروج آب و هایتونل
دولت موظف گردید  (1399-1394توسع  ) چهارم برنام  قانون در

 مجوزهای از طریق اصالح زیرزمینی آب هایسفره نسبت ب  تعادل
 آب انتقال هایاقدام نماید. طرح های کشاورزیدشت در برداریبهره

 توجی  ب  مشروط و نفعانذی حقوق رعایت منوط ب  ایحوزهینب
در  گردید. ملی مناف  و زیستیمحیط و اجتماعی ،اقتصادی ،فنی

نیرو موظف گردید  وزارت( 1324-1321برنام  پنجم توسع  ) قانون
اما ؛ کند گیریزمینی جلوزیر آب مناب  مجازغیر هایاز برداشت

مکلف  دولت .مجاز شناخت  شد منطق  کشورهای ب  آب صادرات
های فصلرا برای و نزوالت آسمانی  سطحی یهاآبگردید 

( 1411-1322)مهار کند. در قانون برنام  ششم توسع  غیرزراعی 
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-طرح هزین  95 ساالن  حداقل بودج  قالب دولت مکلف گردید در

 کردن دارقبر .نماید پرداخت عوضبال صورتب را  نوین های آبیاری
پروان ،  دارای کشاورزی هایو نصب کنتور هوشمند بر روی چاه

 الگوی طرح مطابق آب حقاب  کشاورزان و ارائ  و تخصیص تأمین
ها در قانون برنام  وجودینبااکشت از دیگر اقدامات برنام  ششم بود. 

رابط  با اصالح قوانین خصوصی آب و در خصوص اولویت آب 
 ها  ابط  مشخصی ندارد.کشاورزی در روستا

 قوانین جاری .1-2-3-3
آب و   گردیده است اما اشکاالت  دربارهدر ایران قوانین زیادی 

 یمل در قانون .شودیمک  تنها ب  اندکی بسنده  ماندهیبرجافراوانی 
-مفید در نحوه استفاده بهین  از آب عنوان 21بر بالغ 1343 آب شدن

 هاآنغالب  1321 عادالنة زی تو قانون ها وجود داشت ک  در
کشاورزی مغایر شرع نیست ولی طبق  آب فراموش گردید. فروش

 علی )ع( از» .ارا ی کشاورزی، ممنوع است یکاربر ییرتغ قوانین من 
 از پیشوایی ب  را مالیات  کند باید آباد را زمینی مسلمانی ک  شدهنقل

 مال خود ندک یبرداربهره آن از هرچ  ولی بپردازد من خاندان
فرماید زمین و هرچ  از آن بیرون (. امام می1322بروجردی،) «اوست
ها را از آید مال ماست و زمانی حضرت قائم ظهور کند زمینمی

، بهاآباین تکلیف بر. بنا(1395 فرد، فراهانی)گیرد مسلمانان پس می
روی  کشورهای »خمس و مالیات ارا ی روشن نیست. البت  

پاکستان، غنا، عراق و ویتنام حمایت از  ازجمل  توسع درحال
های بها و قیمت سایر نهادهآب داشتننگ کشاورزان از طریق پایین 

 هایدولت (. امروزه1323)محمدی دینانی و دیگران، « تولید است
 هم یاران  هاآن ب  بلک  گیرندنمی مالیات کشاورزان از تنهان  پیشرفت 

حسب  پذیر است.ریسک و پرزحمت اریک کشاورزی زیرا دهندمی
های واق  در ملک خصوصی جزو حتی آب قانون توزی  عادالن  آب،

 پروان  فاقد هایچاه تکلیف تعیین ثروت عمومی است اما طبق قانونِ
این قوانین جاری در مدیریت آب بربنا آب، خصوصی است. 1392

 ارا ی روستایی راهبرد مشخصی ندارد.
 

 شهروندی های. چالش حق2
 ب  اینجا در. حقوقی دارند کشاورزی آب بر ییروستاشهروندان 
 .شودیم چند مورد اشاره

 . حق آگاهی و دسترسی ب  اطالعات آب2-1
 گردیده مکلف انسان جایگزین محق انسان مدرن، جهان در
 حرفمان یمدارحق ک  نیست معنی بدان تنها بیان آزادی و است
 ،من یرانا) بشنویم را دیگران ر ح داریم حق بلک  شود شنیده
حق آزادی بیان است.  شرطی پ، بر اطالعاتحق آگاهی (. 1324

زمانی شهروندان اطالعات موثقی ندارند قضاوت درستی نخواهند 
شود. آب، اعتماد حاصل می داشت. در سای  دسترسی ب  اطالعات

 است ک  برخی اهواز در عراق ب  ایران فروش آب نمون  آن، قضی 
 قانون، اساس بر امریکا پندارند. درای حقیقت میآن را شایع  و عده

 در الکترونیکی صورتب  را خود اسناد باید دولتی هایسازمان تمام
 دولت قانون 1222 سال در امریکا کنگره .دهند قرار دسترس عموم

 هایسازمان جلسات داردمی مقرر ک  کرد تصویب را خورشید نور زیر
 در (.1324 هداوند،)باشد  علنی و آزاد مردم حضور برای باید اداری

 فساد با مقابل  و اداری نظام سالمت ارتقاء قانون موجبب  ایران اما
 شهروندی با حقوق مرتبط مقررات است موظف فقط دولت 1392
-دیدارگاه در را دولت حقوق و ها و عوارضکار انجام بندیزمان نظیر

 دالیل»بیشتر.  ن  و برساند مردم مومع اطالع ب  الکترونیک های
داردک  بعضاً  وجود دولتی اطالعات ب  دسترسی حق برای مختلفی
شهروندان،  عمومی، مشارکت خدمات کیفیت از بهبود اندعبارت
 زاده و ر ایی) «فساد دولتی با و مبارزه افراد زندگی سطح ارتقای

 کاه  ثباع اداری فساد هند در»مثال  طورب . (1399احمدی، 
 رشوه، پرداخت با پیمانکاران شود ومی هاپروژه احداث در کیفیت
 مرکز)« کنندمی اجرا مناسبنا یفیتباک و جذب را هاپروژه

این مردم روستا حق دارند نظرات بربنا (.1321مجلس،  یهاپژوه 
کارشناسان طرح و مقامات دولتی و دالیل و توجیهات حقوقی، فنی، 

 آگاهی دهدمی نشان تحقیقات»زیرا ؛ آن را بشنوند اقتصادی و امثال
 ب  تواندمی رو پی  مشکالت و آب تأمین مباحث نسبت ب  مردم

. اهالی روستای (1325قائمی، ) «کند شایانی کمک آب مدیریت
این  دربارهدولت  و اقدامات، تصمیمات در جلساتبرمامیون حق دارند 

از آب کشاورزی، دائمی طرح، شرکت جست  و بدانند استفاده آنان 
موثق علمی  هاییافت بر است یا موقت. تأمین آب کشاورزی مبتنی 

کاری است موقت. نظام آبیاری فصلی است یا نوبتی و  است یا
اطالعی از های دیگر. لیکن اهالی روستا ب  دلیل بیبسیاری پرس 

ارا ی( هم  معمول برنام  دولت، بعضاً متحمل خساراتی )عدم کشت
 .شدند

 عمومی مناب  طبیعی و مناف  در . حق برابری2-2
 پرسید بایستی بالفاصل  ،گوییمیم سخن داد برابری از وقتی

 آشامیدنی در آب طور مثالب  هاانسان دانیمیم زیرا درچ ؟ برابری
 در برابری حق پس. برابرندنا ذاتی، استعدادهای در اما برابرند باهم
-می نظر ب  عمومی مناف  در برابری حق از الفارقم  طبیعی مناب 

 .شوندمی بررسی فشرده طورب  اینجا رسد ک  در
 طبیعی مناب  در برابری حق .2-2-1

-قرآن کریم می ؟چ  و عی دارد برابری در مناب  طبیعی، حق
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رسد نمى ما ب  هرگز داشت  مقرر ما براى خدا آنچ  جز فرماید بگو
 تقسیم دنیا زندگى در را معاش وسایل ما(. 51 آی  توب  سوره)

 بعضى بعضى، تا ایمداده دیگر قرار بعضى از باالتر را برخى و ایمکرده
برخی تقدیرگراها (. 32 آی  زخر  سوره) گیرند خدمت در را دیگر

طبیعی  برابر مناب ناب  و   موجود و توزی   ممکن است را ی بودن
 طبیعی طورب ها را موافق حق سرنوشت دانست  و بگویند نعمت

 معین قبل سرنوشت هرکس از حق و شدهی توزخداوند  توسط
ب  رودخان  نزدیک است حق دارد و  کسآنگردیده است. پس 

دور از آن است، بی حق است و کمک دولت ب  محرومان  کسآن
اما این چیزی جز ؛ است یدوستانساناز باب ترحم و  تر،دوردست

 را قومى حال خدافرماید میکتمان حق سرنوشت نیست. قرآن کریم 
 فرماید درمی و( 11آی   رعد سوره)دهند  تغییر خود تا دهدنمى تغییر

. (12 ی آ ذاریات سوره) است حقى محرومان براى اموال ثروتمندان
تصدق نیست بلک  ناشی از حق  و ترحم باب دولت، از پس خدمات

 214ل حداق جهانی سطح در»زیرا ؛ برابری در مناب  طبیعی است
 بیشتر یا کشور دو تنها در هاآن آبریز حوزه ک  دارد وجود رودخان 

 مرکز) «اندازد مخاطره ب  را جهانی صلح تواندمی و دارد قرار
-طبیعی نا طورب طبیعی،  مناب  . پس(1321 مجلس، یهاپژوه 

 کند ایناست و حق تعیین سرنوشت اقتضا می شدهی توز عادالن 
رودخان   اهالی برمامیون بر تغییر یابد. حق  ناخواست طبیعی و  

 طبیعی نیز مصداق این برابری و تعیین سرنوشت است.
 عمومی مناف  در برابری . حق2-2-2

 از مشاب  شرایط در شهروندان ک  معناست این ب  برابری»گویند 
 . منظور از شرایط(1393 ویژه،) «شوندمی برخوردار یکسانی حقوق

زیرا شرایط  های ذاتی(ی است )مثل استعدادمشاب ، شرایط طبیع
 آورد. پس آن روی سک  برابریغیرطبیعی را خود انسان بوجود می

 متفاوت حقوق از مشاب نا شرایط طبیعی در شهروندان است ک  این
 ؟ منطقاًاما این تفاوت تا کجا مقبول افتادنی است؛ شوندیم برخوردار

 اقشار بیشترین برای نفعتم عمومی عبارت است از بیشترین مناف 
مثال، حقوق  طورب اما ؛ افراد کمترین برای منفعت بیشترین ن  جامع ،

و مزایای فاح  برخی کارکنان شرکت ملی نفت گچساران )ملی 
-سال رایگان، سیستم 31یعنی متعلق ب  ملت( مثل منازل سازمانی 

 اشتراک مجانی، بیمارستان گرمایشی، و سرمایشی های مجهز
اشتراک یعنی مشترک در مناب  ملت(، ) گاز و برق و آب انرایگ

زمینی و هوایی، رستوران غذا با ژتون  ونقلحملسرویس رایگان 
 یادرآمدهو  سویکبها، فروشگاه اختصاصی، استخر و... از تقریباً بی

های سخت کشاورزان و )ب  عبارتی نخور و بمیر( و کار بخور و نمیر
 در برابری نقض مفهوم حق منشأوی دیگر، دامداران روستایی از س

حق دارد « لیاقت و استعداد قدرب هرکس »عمومی است. البت   مناف 
-دانیم توزی  استعداد و لیاقت بشر هم مثل مناب  طبیعی، ناو می

مساوی بوده است. درنتیج ، پولداران ب  دلیل توانایی مالی، برنده 
ورزشی،  استعداد دلیل ب  انهای آنچنانی. ورزشکارهستند در مزایده

وکال، پزشکان، بازیگران، هنرمندان، مداحان ب  خاطر تخصص و 
رسند. اگر این است ب  میلیارد می یلیوناز ماستعداد، در فرصتی کوتاه 

ها بر تخصص، لیاقت و استعداد چ  منطق لیاقت و استعداد، پس هر
مندتر و ک  لیاقتها افزود و هربرابریگردد بایستی بر طبل نا افزوده

در این صورت مواهب  برابری بیشتری ایجاد کند.تر است باید نادانا
طبیعی نظیر اندام خوش، روی زیبا، سفیدی پوست، بلندی قد، زور 

اما ؛ بازو هم برای صاحبان خودش بایستی حقوقی ویژه ایجاد کند
 ؟!دهندها نمیمیلیارد دهقانان، و چرا بابت استعداد زور بازوی کارگران

-نا ، دلیل رواجدر استعداد از نابرابری سوءاستفاده است معلوم پس
 جامع  است. کمترین اقشار منفعت برای و بیشترین هابرابری

 اولویت . حق تقدم و حق2-3
قائل  حق تقدم حق اولویت وتفاوت چندانی میان حقوق ایران 

دم و مکان ب  دو معنای ق تقدم نیست اما افتراق این دو  رورت دارد.
آن غالباً  و مالکدارد  اشاره( ترقدیم) ( و قدیم و زمانتریکنزد)

 ناشی  رورتاً کند ومی کفایت مکان و زمان یعنی صر ؛ عینی است
تر( و )حقدار حقب اولویت اما  حق باشد.نمی و استحقاق شایستگی از

 فرازمان،)است  ذهنی آن عمدتاً مالک و گرددیبرمسزاوارتر 
 زودتر آباد را زمینی هرکس است آورده طوسی شیخ. »(انفرامک

 عادالن  توزی  قانون برابر(. 1323نوروزی، ) «اوست ب  ساخت متعلق
همین  اساس بر .شودمی صادر تقدم حق رعایت با آب پروان  آب،
باشتی هم توانست با استفاده از  منصورخان سال پی  51 تقدم حق

 ارا ی در چاه حلق  4 حفر ب  اقدام قدرت سیاسی و تمکن مالی
زمینی را ک  سزاوارتر از او، های آب زیرنموده و سفره آبداالن دشت

اند زودتر از هم ، تسخیر کند بوده یرینو سااهالی روستای برمامیون 
-نا گرایی،تقدیر در ریش  تقدم است ک  حق فهمقابل. (زمانی تقدم)

 اصالحات قانون طبقدارد.  قدرت و طاغوت طغیان ثروت برابری،
باشد. بر  داشت  زمین هکتار صد چند تواند تایک شخص می ار ی،

 مصر  بایستی دولتی امکانات و اساس حق تقدم، آب طبیعی
پس گویا  .(مکانی تقدم)نزدیکترند  آب ب  مناب  ک  شود هاییینزم

طبقاتی،  ثروت، نظام دولت بر اساس حق تقدم وظیف  دارد ب  طغیان
طبیعی  مناب  از دورتر ک  کسانی ب  و آلود مدد رساندعیضتب توسع 

 نشانخوشرسند، کمتر روی می تر ب  امکانات دولتیهستند یا دیر
عبور کرده و ب   تقدم دهد مگر آنک  آب و امکانات دولت، از حق

حق اولویت اما پیام دیگری دارد. مثالً برسد.  دوردستفقرای 
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 برمامیون ن آن دارد ک  روستاینشا خارجی شکل یا توپوگرافی
برمامیون  زمینی واق  بوده است.زیر و سطحی هایآب دایره مرکز در

را چ  در حق اولویت و چ  در حق تقدم دارد.  ی تسموج  ینترمناسب
است. برم ب  « میون آب، برم،»رسد برمامیون مرکب از ب  نظر می

مکان است و فتح ب ب  معنای آبگیر، میون یا میان ب  معنای 
ور ای از آب، غوط برمامیون، مکانی است ک  در میان برم یا گنجین 

 است. از زمینیزیر و سطحی هایآب از غنی اربع  جهات بوده و از
 کلگ  و سرابیز ارتفاعات صول، ب  شمال از خامی، دامن  کوه ب  غرب

ب   جنوب از احمد، خان کوه رودخان  و پشت ب  شرق از امیرشیخی،
های دشت. های کلک و جوجق و رزک محدود و منتهی استوهک

 آبداالن آبگیر دشت باشت، حاصل خیز پیرامون برمامیون یعنی دشت
-های زیرهاست ک  برسفره آبجعفر سال زادهامام، دشت (آب داالن)

اند ولی دولت، های پیرامون برمامیون ب  تغذی  نشست زمینی کوه
پس  را بر این خوان الهی نگشوده است. دست حقدار اهالی این روستا

تقدم هم  و مالکیت نیست و حق فراخنای زمین اولویت، مالک حق
 یا کنار از طبیعی طورب  رودخان  ک  است ارا ی آن دست  از درباره

از دشت  یارودخان دانیم ولی می کند.می عبور هاآن داخل در
موجبات حق تقدم را گذرد تا جعفر و باشت نمی زادهامامآبداالن، 

برای آن ارا ی فراهم کرده باشد بلک  هم ب  لحاظ حق تقدم مکانی 
 هاست.و هم حق اولویت معطو  ب  خان احمدی

 تفکر روستایی ب  و احترام ریش  مکانی . حق2-4
 نمایندگان از یکی اساسی قانون 31 اصل تصویب جریان در
 طر ب  باشند  داشت وسایل و زمین و خان  روستائیان وقتی گفت
؛ کنندنمی رها را خود کشاورزی هایزمین و شوندنمی سرازیر شهر
 روستائیان ب  بخشیدن امتیاز فلسف  نقد در مجلس رئیسیبنا اما

 دیگر برخی. است درآمد نبودن شهر، ب  روستایی مهاجرت علت گفت
 هیچ ک  دلیل این بودند، ب  روستائیان قرار دادن اولویت در مخالف

(. 1329ورعی،) ندارد اولویت حق بردیگری درآمدکم اقشار از ریقش
-تفاوت روستا از شهر استنباط نمی درباره خاصی از قرآن کریم نظر

لیکن  .آیدنمی چشم ب  روشنی مطلب باره در این هم فق  شود و در
 یا مدنیت اطالق برای اصلی مؤلف  قرآن، منظر از» یسندنوبرخی می

 و است متعال خدای ب  ایمان انسانی، زیستگاه یک بر شهر، یا مدین 
 ب  منجر جمعیتی و وسعت هر با زیستگاهی در هر مؤلف  این فقدان
 آنچ  با روستا قرآنی، ادبیات در اما شودمی روستا یا قری  ب  آن تنزل

 .(1325رئیسی،  منان) است متفاوت شودمی خوانده روستا ،در عر 
 هاانسان از یامجموع  ب  بیرون از ک آنگاه» یندگومی دیگر برخی
 و رودمی کار ب  قری  واژه شودمی نگریست  اندشده جم  هم گرد ک 

 «دارد کاربرد مدین  واژه شود، توج  آنان از برخی ب  درون از چون

گرا نیست ولی این قبیل نظریات چندان ارزش (.1324همایون، )
 معیشت، قبیل از ینینشمشترک روستا هایآنچ  مسلم است، جنب 

 و و عواطف صمیمیت زندگی، سطح ها،باور و اعتقادات مالکیت،
 و ورسومآداب ،وخوخلق و سالیق و عالئق فامیلی، روابط و احساسات
 امکانات، و توسع  سطح بین ، و دان  و من  و روش فرهنگ،

 همیاری، و یو همدل همبستگی میزان مشترک، و خاطرات تاریخ
ریش  مکانی و حق  حق معر  مشترک، فهم و زبان جمعیت، میزان

 موردتوج احترام ب  تفکر روستایی است ک  در طرح آبیاری بایستی 
مثال، دولت، در روستای برمامیون مسیری را  طورب قرار گیرد. 

 دلخواهب آن را  یدمجبور گردگذاری نمود ک  بعداً کشی و لول کانال
 روستا تغییر دهد.

 کشاورزی لیداتتو بر . حق2-5
 طورب برای انسان  فردمنحصرب های کشاورزی ب  دلیل ویژگی

از پیامبر گرامی » .کندیماخص حقی ایجاد  طورب اعم و روستائیان 
 آب پاک، هوای نباشد؛ دلپذیر چیز س  با جز است ک  زندگی شدهنقل

 حقوق المللیبین و انجمن (1392الحرانی، )« حاصل خیز خاک گوارا،
 حصول قابل حقوق کلی  سکونت، قابل زیست گوید بدونمی ین،زم

 روستا در س  این هر ک  (1325بدیسار،  احمدی و)معناست دیگر بی
 فرماید این مائیمالواقع  می 24 ی در آخداوند هم . است یافتنیدست
ها خال  صنعت ک  انسانیعنی بر؛ ن  شما کنیممى زراعت ک 

دان   نباشد ما خالقیت و اراده هستند اگرمستقالً قادر ب  خلق آن 
کوچک بذر ب  گل و گیاهی ک  مای  سالمتی، زیبایی و رونق 

 ایجاد صنعت، برخال  یکشاورز اقتصادی است تبدیل نخواهد شد.
 درصد نود» .پایدار نیست کند و خار سر راه توسع آلودگی نمی

 دانیمیم و چنانک گردد می تولید روستاها در کشاورزی تولیدات
 تولیدات بر اغلب ما کشور ازجمل  سوم جهان هایکشور اقتصاد

 سوم جهان آینده مشکالت استبرای همین  .است متکی کشاورزی
 باید غیره و تولید کمبود ،یگرسنگ درآمد، کمبود فقر، بیکاری، از اعم
زیرا ؛ (1321عسگری و محمودی، )« گردد وفصلحل هاروستا در

-بورس کاذب، گرایی، مشاغلمصر  بر مبتنی زندگی در شهر اغلب

کشاورزی و  ارا ی تخریب خواری ورانت ،یو گرانبازی، تورم 
 تولیدات قانون اساسی برافزای  43اصل  است. آلودگی هوا

تأکید ورزیده است. پس کشاورزی، یک ارزش یا حق  کشاورزی
ال تا س آماری هایسالنام  است ک  طبق یدر حالاساسی است. این 

 1143گردیده و در حدود  خالی سکن  از روستا هزار 33 حدود 1325
 هاشهر حریم در روستا هزار 4 و حدود شدها اف  هاشهر ب  شهر
 تقسیمات  وابط همچنین متأسفان  بر اساس قانون .اندشدهواق 

 تواندمی برسد نفر 3511 ب  آن جمعیت ک  روستایی هر کشوری
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های مستعد و حق بر تولیدات کشاورزی ینبشود و زم شهر ب  تبدیل
باشت ک  آینده آن بین  شهرستان یرنظرا ب  ورط  نابودی کشاند. 

مرگ ارا ی مستعد کشاورزی و زندگی شهری در نوسان خواهد بود. 
 طرح ازجمل  روستایی توسع  طرح هاده یاناز مهمچنین متأسفان  

 روستاهای از حفاظت طرح روستایی، بهسازی طرح روستایی، هادی
 تجمی  طرح روستایی، یافت نتوسع  مناطق عمران طرح ارزش، واجد
 از نامی ...و روستایی هایسکونت ساماندهی طرح پراکنده، هایروستا
 .شودنمی دیده کشاورزی آبرسانی طرح

 . حق بر رف  تنگدستی و ایجاد معیشت پایدار2-2
 مفهوم ب  و روستائیان انتظار ینترکم معاش، حق روزگاری

 امروزه اما بود روستایی و رف  تنگدستی خانوار شکم سیرکردن
 خانواده و خود شکم سیر کردن در ن  را معیشت پایدار حق کشاورز

 انسانی حقوق محوریت با همآن روستایی روزآمد در اقتصاد بلک 
 تحصیالت قبیل از خانواده افراد جانب هم  حقوق تأمین در یعنی
 در شرکت ها،رسان  و اطالعات ب  دسترسی ندان ،آبروم شغل عالی،
پس این دو حق، جداگان  بررسی  .بیندمی ذالکغیر و عمومی مجام 

 شود.می
 . حق بر رف  تنگدستی2-2-1

 داشت  آزادی و مشارکت دغدغ  فقیر اگر شهروند»گویند می
زیرا فقر ؛ (1324، من یرانا)« ندارد را آن از مندیبهره امکان باشد

و  عقیده ابراز از را او. کندمی خجالت و ترس ایجاد در برخی
 و ارادهیب مزدور، برده، وابست ، امید،نا بعضی را .داردمی باز یخودباور
 فنا باد بر را او ذاتی هایو قابلیت استقالل و استعداد و سازدمی خنثی
-می را انسان کمر فقر زیرا ندارند را فقر تحمل توان مردم» .دهدمی

 انسان فقر. است شکست  فقرات  ستون احتیاج شدت از گویا و شکند
 (.1323منتظرقائم، ) «است بدبختی یدفقر کلکند. می را خشمگین

شود ک  البت  برداشت هم می انسان تحقیر اصالت فقر حتی موجب
 برند اصالت،می گمان یاعده. عوامان  است اصالت، مفهوم از برخی

-می پیامبر ب  کوثر سوره در اما قرآن؛ است لنس زیادت و زادوولد

نیست. عده دیگر  تو اصالتیبی نشان ذکور فرزندان نداشتن فرماید
حافظ  بارهیندرا .بینندمی دولتی مناصب و محلی سیادت در را اصالت

 ابرو چشم جای/ نیست شعل  کسرشأن نشیند باال اگر دود» گویدمی
 شود، آلودگل چون زالل آب آری «.باالتر است او ک چون نگیرد
 انتصاب در فاسد دولت یک رفتار درست مثل. نشیندمی ت  آب، زالل

 قوم طبق ، شهرت، معنای ب  خانوادگی اصالت اینبربنا .مفسد مقامات
 .نیست اجتماعی موقعیت یا تحصیالت زیبایی، ثروت، و طایف  و

ب   کنند ولی هرکسمی وجوجست نژاد در را اصالت سوم، عده
 اصالت نژاد ایمان دارد، اعتقاد او ب  حقوق بشر،  عیف است. پس

 و نسل طبق ، نژاد، از نظرصر  وجودی گوهر مفهوم ب  اصالت
 گویدمی تمام زیبایی با ولتر اگرچ  درهرحال .است اجتماعی مناصب
است ولی  معنیبی استعداد، بدون پول و دردناک پول، بدون استعداد

 فقرا دسترسی حق مانند درست زمین، و بر آب قیرف روستانشینان حق
 وزرای کنفرانس در»خاطر های پیشرفت  است. ب  همین بیمارستان بر

 تأکید فقرا برای آب عادالن  مدیریت بر آب جهانی اجالس پنجمین
 کمبود یا چون نبود (1321مجلس،  هایپژوه  مرکز)« است شده
 تأمین چین، ا در کشوری مثلدارد و لذ بیشتری اثر فقیر افراد بر آب
 توج مورد هزاره توسع  اهدا  در مندرج فقیر، روستایی جوام  آب

 در اله  در آب جهانی هماییگرد دومین بیان  سند و در قرارگرفت 
 جمهوری نیروی وزیر ازجمل  وزیر 113 تصویب ب  ک  2111سال 

 ستا شده یدتأک فقیر اقشار ب  خاص توج  است بر رسیده اسالمی
است  شدهنقلعلی هم  از امام. (1321مجلس،  هایپژوه  مرکز)

گیرد ها از تنگدستی مردمان  سرچشم  میک  همانا ویرانی سرزمین
و بدبینی آنان ب   یاندوزمالو تهیدستی مردم از آز زمامداران ب  

داشت  باشد و  وخاکآبپایداری حکومتشان. لذا فرمود هرکس 
او را از رحمت  دور گردانیده است  نیازمند شود پس خداوند

 دارندحقشود فقرا در چهار صورت (. حتی گفت  می1322)بروجردی، 
؛ حکومت سهم فقرا را ک یدرصورتعلی  حکومت اقام  دعوی کنند. 

 و دهند، فعالیت اغنیا ب   رر فقرا هستدهد، اغنیا زکات نمینمی
در  (.1323ظرقائم، منت)شود تدبیر حکومت منجر ب  فقر مردم میسوء
دولتمردان ب  حقوق تنگدستان  اعتنایییب، صورت نخست، یقتحق

عادالن  یا عدم اخذ مالیات از طبق  است. صورت دوم، و   مالیات نا
خواری و فساد اداری دار است. صورت سوم، ب  رانتفئودال و سرمای 

صورت از امکانات دولتی و مناب  طبیعی اشاره دارد و  سوءاستفادهو 
 هایناو هم   مطلوبو حکمرانی نا یرتخصصیغچهارم، ب  مدیریت 

 کند.ب  اهمیت آب کشاورزی در رف  تنگدستی روستائیان اشاره می
 بر معیشت پایدار . حق2-2-2

 روستایی توسع  هایرویکرد از یکی عنوانب  پایدار معیشت الگوی
 ترکیب نآ هایویژگی از ک  شد مطرح 1291 ده  اواخر در نوین

 قیداری سجاسی)بود  پایدار توسع  با روستایی جامع  معیشتی عوامل
 و سنتی معیشت در نظرتجدید این الگو مستلزم( 1325 دیگران، و

 و حا ر نسل میراث عنوانب  طبیعی مناب  ب  نزدن  رب  حالیندرع
 روستایی توسع  مطالع  در ک  دهدمی نشان شواهد» .است آیندگان

در  روستایی هایخانواده رفاه هایراهبرد و زندگی ذرانگ ب  باید
 روستایی پایدار معیشت. شد متمرکز روستایی اقتصاد یاندازهاچشم
 انسان محوریت بر را خانوارها پذیریآسیب و فقر مشکل دارد سعی
با کشاورزی بخ  .(1321دیگران،  و لنگرودی مطیعی)« کند حل
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 عالوه دارد در نظر المللیینب یتحقیقات یهابرنام  از استفاده 
 اقتصاد دیگر هایبخ  در را نیاز بر مازاد آب تولید، توان ی برافزا

 زیستیمحیط و معیشتی و عیت باال بردن باعث و کرده استفاده
 ب  فقط نباید هانگاه آب، مصر  وریبهره افزای  شود. پس برای

 سایر  ب اییژهو نگرش باید بلک  شود معطو  کشور آب بخ 
. (1323 حیدری،) کرد پروریآبزی دامپروری، باغداری، نظیر هابخ 
 و وقتی شدهعوض اقتصاد و سیاست ب  روستایی کشاورز نگاه امروزه
 مهاجرت شهر زمین را رها و ب  شود، سخت بر او زندگی معیشت

ولی با امکان عملی شدن طرح آبیاری در روستای برمامیون،  .کندیم
 41و  29ورزان این روستا در تقابل میان اصول حق معیشت کشا

قانون اساسی ک  اولی ناظر ب  انتخاب آزاد شغل و دیگری راج  ب  
از ابهام قرار خواهد گرفت. بدین  یاهال من  ا رار ب  غیر است، در 

 بر سالمت حق و تو یح ک  حق بر شغل )برای دامداران فاقد زمین(
دام( ب  این دلیل  فاقد دارانینمزدامی )برای  امراض مصونیت از و

شوند و مجتم  دام یا محل ها در دل روستا نگهداری میک  دام
بینی نشده است مغایر ب  نگهداری دیگری در خارج از روستا پی 

 از راه امرارمعاشرسد. همچنین حقاب  کشاورزی برای نظر می
 پروری و غیره منظور نشده است.آبزی دامپروری، باغداری،

 مکان -. حق روستا 2-3
صر  روستا نامیدن یک مکان، حقی بر آب کشاورزی ایجاد 

کند. خطر هضم شدن روستا در بافت شهری، وجود ارا ی نمی
مستعد برای کشاورزی، تراکم جمعیت روستایی، نوع فعالیت روستا از 

 روستاهای»باشد. در این راستا مکان می –های مهم روستا ویژگی
 عشایری، کشاورزی، کرد؛ تقسیم نوع ش  ب  توانمی را کشور

 هاینیاز .سکونتگاهی اداری، ،(توریستی) یگردشگاه شهرها، اقماری
مثال  طورب . (1334طالب، )« است متفاوت هاروستا این از هریک
برخی  .باشدمی مرف  قشر دوم سکونت محل تهران شمال هایروستا
نشین در شیرین یا کالغهای مشمول این طرح نظیر تلخاب روستا

  هستند. شهری یا کاربری غیر کشاورزی بافت معرض بلعیدن در
تبدیل ارا ی کشاورزی مرغوب ب  کاربری شهری اثرات منفی 
از زیادی ب  همراه خواهد داشت. تحقیقات نشان داده فاصل  روستا 

با روند تغییر کاربری کشاورزی ب  مسکونی رابط  دارد. پس  شهر
-ای روستاهای منطق ذعان نمود ک  رشد فیزیکی مادر شهرتوان امی

های اطرا  شهر را در خال  جهت توسع  پایدار سوق داده و ارا ی 
روستایی را ب  کاربری مسکونی تغییر داده است. این امری است ک  

تفاوت باشند توانند نسبت ب  آن بیریزی کشور نمیمسئوالن برنام 
 .(1322پور،  حجی افراخت  و)

 

 . چالش مالکیت بر اراضی کشاورزی3
 دل ک  داند، مال را چیزی مییزانالم یرتفسعالم  طباطبائی در 

(. مثالً اطفال میل 1321شود )طباطبائی، می متمایل او یسوب  آدمی
ها هم برای بردن مال دارند هر چیزی را ب  چنگ آورند. برخی آدم
د. پس آیا مالکیت، دهندیگران، گاهی جان خود را از دست می

سازد. مثل مستولی می بر انسانغریزه جبراً میلی را  ؟غریزی است
طور ص، پیامبری از خدا این سوره 35 ب  غذا. طبق آی  عالق  گرسن 
 را کسیچه دار ک  ارزانى من ب  کند: پروردگارا ملکىدرخواست می

 سخت انسان، گویدیم سوره عادیات 9 ی آ .نباشد سزاوار من از پس
 دارید دوست را مال فرمایدیم سوره فجر 21 است. آی  مال شیفت 
سوره کهف، عالق   42 ازجمل از قرآن  یاتیآ بسیار. یداشتندوست

-داند. پس ب  نظر میانسان ب  مال را با علق  او ب  فرزند همسان می

خواست  بر نا زیرا کندمی حق رسد مالکیت، غریزی است و ایجاد
نظام  شود. احتماالً آزادی مالکیت خصوصی درمی تحمیل انسان
در بازتاب همین تفکر غریزی است. لیکن قرآن کریم  داریسرمای 

 دوست باوجود خود را فرماید مؤمنان مالبقره می 133 ازجمل  یاتیآ
کنند. سوسیالیسم ک  از برابری مالکیت دیگران انفاق می ب  داشتن 
  تحدید مالکیت غریزی موافق با کند بر این باور است کدفاع می
 ک  است درختی مثل اجتماع است. پس مالکیت و عقلمصلحت 

 اعتقاد دارد. و برگی از عقل و ریش  در جنس غریزه ولی شاخ
، کاپیتالیسم ب  بهان  آزادی، از مالکیت خصوصی وجودینباا
ها شده است. ورزد ولی عامل نابرابری در انساندفاع می حدومرزیب

و ها را در اختیار دولت قرار داده یالیسم ب  بهان  برابری، مالکیتسوس
 دانست  و مردم را از میل عمومی هم را خانگی چنگال و قاشق یحت

طبیعی ب  آزادی مالکیت خصوصی محروم ساخت  است. قانون 
برقراری عدالت از  حالیندرعاساسی ما ولی مدعای آزادی، برابری و 

وصی و تعاونی در اسالم است ولی این ادعا راه مالکیت دولتی، خص
-می عمرانآل 33زیرا در باب مالکیت خصوصی آی  ؛ ناتمام است

 31دهد. در آی  مى روزى شماریب بخواهد کس هر ب  فرماید خداوند
 یا گشاده را روزى بخواهد هرک  براى پروردگار فرمایدیمسوره اسراء 

سوره  3 ی در آو بیناست.  هحال بندگان  آگا ب  گرداند. اومى تنگ
 کس هر نصیب زیاد، یا باشد مال کم مَّفْرُو ًا. نَصِیبًا فرمایدیم نساء

 از بعضى خدا فرمایدیمسوره نحل  31 ی در آاست.  شده مفروض
 فزونى ک  کسانى و است داده برترى دیگر بعضى بر روزى در را شما
 باهم آن مبادا در تا دهندنمى خود بردگان ب  را خود روزى اندیافت 

 قرآن کریم در تحدید مالکیت خصوصی هم در شوند. لیکن مساوى
 شما توانگران میان فرماید نباید ثروتسوره حشر می 3آی  
 گردد. دستب دست
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 آیاتی از اساس بر اگرچ  عمومی و دولتی هم مالکیت باب در
 نوانعب  امامان و خدا، پیامبران کلی، مالکیت قاعده کریم، قرآن

در خصوص  ینظر چنداناتفاقاست ولی  زمین روی بر خدا جانشینان
 اهللیتآمالکیت ارا ی را »مثال  طورب ساختار مالکیت وجود ندارد. 

مالکیت  طالقانی بر اساس اصول اسالم ب  س  گروه مالکیت عمومی،
(. 1392)مالیی توانی، « کندو مالکیت شخصی تقسیم می امام

 امام مالکیت عمومی و مالکیت میان فرقی اساسی منتظری اهللیتآ
شهید بهشتی، مالکیت در  ازنظر .(1324قائل نیست )منصوریان، 

بهشتی،  حسینی)اسالم س  نوع است. خصوصی، دولتی و عمومی 
با مالکیت امام  دولتی ولی در این تعریف، رابط  مالکیت (1332

 اسالم انینقو ب  اگر»است روشن نشده است. امام خمینی معتقد 
 در مالکیت. شودنمی بزرگ هایزمین دارای کسهیچ شود عمل
« گیرندمی قرار سطح یک در هم  تقریباً ک  است صورتی ب  اسالم

رحمانی عضو مجلس  ینعلینظر حس(. 1329-1232)امام خمینی، 
 مالکین خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی این بود ک  امالک

 قرار روستائیان اختیار در صحیح موازین قباید طب هافئودال و بزرگ
درآید )صورت مشروح مذاکرات  معدود عده انحصار از گیرد و زمین

(. 1324مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
در باب مالکیت تعاونی هم باید گفت اوالً مالکیت تعاونی نوع سومی 

 هم دولتی باشد تواندمی شود بلک  هماز مالکیت محسوب نمی
 باشدک  این تعاونی بایستی اساس کار خصوصی. ثانیاً در مالکیت

خصوصی تا  بخ  مزدور ن  باشند دولت مزدور ن  کار نیروهای
 1399 نسب،ساردوئی)شود  گرفت  دولتی و خصوصی استثمار جلوی

 ها، برایدر ایران، اغلب اعضای شرکت ک یدرحال. (بهشتی از نقل ب 
کنند ن  دولت کار می و )صاحبان خصوصی شرکت( انداری سرما
 ای ندارند.شرکت، بهره سهام زیرا از؛ خودشان برای

-توان گفت فرد، دولت، امام، ب  ترتیب تصمیممی درمجموع

داری، سوسیالیسم و سرمای  نظامس در  هایتمالکگیرندگان اصلی 
گان  کشورهای پیشرفت  هم معموالً مالکیت دو اسالم است و در

ساختار مالکیت در ایران،  ازآنجاک )خصوصی یا عمومی( است ولی 
ک  خود مستلزم  آب کشاورزی عادالن  چندگان  است، بالتب  مالکیت

 مالکیت عادالن  بر ارا ی کشاورزی است، مبتال ب  اشکاالتی است.
دنیا اصالحات ار ی آغاز  در 1221ده  بدین تو یح ک  در 

ظام اصالحات ار ی در ایران بود. در بسیاری گردید و الگویی برای ن
 سابق، شوروی انگلستان، ژاپن،»کوبا،  ، امریکا،ینچ یرنظ از کشورها
 اقتصادی کمیسیون و گرفت قرار توج مورد ار ی اصالحات
 پیشرفت برای اولی  شرط را ار ی اصالحات فائو، و التین امریکای
. در ایران اما (1332نسوان بیگی، )« است دانست  روستایی کشاورزی

 ستایندیمآن را  یاعدهبسیاری، از نظام اصالحات ار ی بدگویی و 
 ها، مالکانگویند. خوانین، فئودالهردو خطا می رسدیمب  نظر  ک 

زیرا ؛ مخالف اصالحات ار ی بودند روحانیون، از بزرگ و برخی
 دست در کشاورزی هایزمین از درصد 51 ار ی اصالحات از پی »
 روحانیون اختیار در و اوقا  ب  متعلق درصد 21. بود بزرگ الکانم

 و بود خاندان پهلوی ب  متعلق دولتی هایزمین درصد 11. بود
، یدیو جمشامیری )« داشت تعلق درصد ب  کشاورزان 21فقط

. تقسیم آب هم طبق مقدار خراجی ک  رعایا ب  خوانین یا (1329
ان یا مالک مقتدرتر زمین گرفت و خدادند صورت میمالکین می

بیشتری را برای رعایای خود در اختیار داشت و خراج بیشتری را 
 یاندر جر. (1323کرد )ازکیا و رستمعلی زاده،نصیب خود می

 صاحب دهقانان واق  در و دهقانان از کمی نیز تعداد ار ی اصالحات
 ارا ی . اصالحات(1391ارا ی،  امور سازمان)شدند  زمیندار نفوذ

 توزی  ولی شد آغاز برزگر است آن از زمین شعار با اگرچ  1341
 ب  الحاقی مواد طبق و بر گرفت صورت عادالن نا شکلی ب  هازمین
 ارا ی از هکتار 511 تا توانستمی مالک ار ی، اصالحات قانون
 ار ی اصالحات قانون از و زده تراکتور شخم از استفاده با را خود

 با 1321سال  در شاه ولیکن .(1332یگی، نسوان ب)کند  مستثنی
 ساختار در تغییراتی نفر هزار 42 میان پدرش دهات و ارا ی تقسیم

 میزان انقالب از . بعد(1391ارا ی، امور سازمان)کرد  ایجاد روستاها
 وابستگان ارا ی و کشوری و لشکری امرای ارا ی از هکتار 42952

 یب افراد ب  زمین اگذاریو نفرههفت هاییئته توسط سابق رژیم ب 
 اختیار در ماندهیباق هکتار صد هزار از اما بی  گردید واگذار ینزم

 ارا ی عادالن  تقسیم طرح درواق گرفت و  قرار بنیاد مستضعفان
 امور سازمان)نبود  هم موفق انقالب زمان در روستایی کشاورزی
 11 تا 2 متوسط هکتار، دهقانان 2 تا فقیر . دهقانان(1391ارا ی،
 از بعد ک  دارند اختیار در هکتار 51 تا 11 ثروتمند دهقانان و هکتار
نسوان بیگی، )است  شدهافزوده ثروتمند هم دهقانان تعداد بر انقالب
 اصالحات قوانین اجرای 1323 سال در نگهبان . شورای(1332
 یطورکلب  این روند و داد تشخیص اسالم شریعت با مخالف را ار ی
 روند 1331 سال در نظام مصلحت تشخیص ولی مجم  شد متوقف

 1391 در سال یتدرنها و نمود اعالم قانونی را ار ی اصالحات
 (.1329امیری و جمشیدی، ) «شد سرگرفت  از ار ی اصالحات

نامحدود، خرد شدن ارا ی  مشروع و اکنون مشهود است ک  مالکیت
ارا ی،  کشاورزی، قانون ارث و صدور سند مالکیت رسمی، تنوع

 بر ارا ی های عمده مالکیتارا ی، چال  ممیزی و واگذاری
الواسط  حق بر آب کشاورزی را روستایی است ک  م  کشاورزی

 دهد.تحت تأثیر قرار می
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 اما نامحدود مشروع . چال  مالکیت3-1
 ر ا در طرحبار  اولین برای و محدود مشروع نظری  مالکیت

 مشکینی اهللیتآ. شد مطرح یکشاورز وزارت وقت معاون اصفهانی
 ب  ا رار سبب فرد یک مالکیت اگر کرد اعالم یاظهارنظر در

 را مالکیت این شود جامع  در مفسده سبب یا شود دیگران مالکیت
 محدود و مشروع مالکیت نظری  مخالفان ولی کندمی محدود اسالم

 است. عمده محدودنا اسالم در مالکیت ک  است این بر اعتقادشان
 پدر والیت همانند فقی یتوال. است فقی یتوال مسئل  اختال  این

 این شرع حاکم مشکینی اهللیتآ نظر است و ب  فرزندان ب  نسبت
 هکتار نهصد مالک، یک زمین هکتار هزار از مثالً ک  دارد را والیت

 شرع حاکم گویندمی مخالفان اما بدهد نیازمند افراد ب  و بگیرد را آن
 برابری عدالت و اصل اصل .(1332نسوان بیگی، )ندارد  را سلط  این
. است عمومی در حقوق بنایی زیر اصل دو( زمین) خدادادی مناب  در

 «است مساوات و برابری معنای ب  اصل در عدالت» گویند برخی
توان گفت با ذکر مثالی می ولی (1321مجلس،  هایپژوه  مرکز)

 .نیست آن عادالن  تقسیم منزل ب زمین  برابر تقسیم
 ک  است هکتار میلیون 125 بربالغ ایران کشور هوایی مساحت»
 .باشدیم هکتار 5/2 حدود الهی گسترده پهن  این از ایرانی هر سهم
 با ک  است هکتار میلیون 211 حدود زمین سطح در وسعت این

 125 همان تخمین ینترنازل در استفادهقابلغیر نواحی احتساب
 چون دالیلی ب  مساحت این از نیمی حدود. شودمی ارهکت میلیون

 نژاد ومحمدی) «نیست گذاریسرمای  قابل بودن و کویر آب فقر
 استفادهقابل هکتار میلیون 91 حدود در پس(. 1323کجور، صالحی

 و عادالن برابر  سهم فرض شود، میلیون 91 ایران جمعیت اگر. است
عادالن  یک خانوار معمول  مسه ،یج درنتو  هکتار یک ایرانی، هر

ولی تحت شرایط  .بود خواهد هکتار 5 (ینفرپنج ایرانی )خانوار
هکتار  تواند مثالً هزارشخص می اما نامحدود، یک مشروع مالکیت
عادالن  مالک شود ک  قطعاً نا نفری 211 روستای یک اندازهب یعنی 

)یک مرد با اعمال سیاست کنترل ازدواج  تواندیماست. پس دولت 
عدالت و  )هر خانوار فقط پنج نفر( زادوولدفقط با یک زن( و کنترل 

هر  جمعیت ندهد اجازه دولت برابری را در تقسیم زمین پیاده کند. اگر
تعداد خانوار و  بر اساسچ   زمین تقسیم کند، تجاوز نفر پنج از خانوار

 الن تقسیمی هم برابر و هم عاد جمعیت خانوار، چ  بر مبنای تعداد
زن ازدواج کند و یک  با چهار مرد یک اجازه دهد اگر دولت است ولی
فقط با یک زن ازدواج  نفری تشکیل دهد و مردی دیگر 41خانوار 

تشکیل دهد، هرگاه مبنا، جمعیت خانوار  ینفرپنجنموده و خانواری 
هکتار زمین مالک  5هکتار و خانواری دیگر  41باشد، یک خانوار 

عادالن  افراد برابر است اما تقسیم، نا یتمقدار مالک  شود ک  اگرچمی

 41خانوار است. ولی اگر مبنا ن  جمعیت بلک  خود خانوار باشد، یک 
-شود ک  باز ناهکتار مالک می 5نفری هم  5 و خانوارهکتار  5نفری 

عادالن  است زیرا این تقسیم منجر ب  تولید فقر در یک خانواده و 
تواند بنابراین خود دولت می؛ شوداده دیگر میایجاد ثروت در خانو

عامل برابری و عدالت در تقسیم ارا ی کشاورزی باشد. رهبری 
سوره الرحمن بیان  11با اشاره ب  آی   1323اسفند  13انقالب نیز در 

این کره ار ی مال هم  است. بعضی حق بیشتری از بعض »کرد 
 اصالحات در ند دولتگویمی یاعده، وجودینباا«. دیگری ندارند

 مال زمین فرمایدیمک   الرحمن سوره 11 از آی  استفاده با ار ی
 مردم بین را هازمین خواستمی (لِلْأَنَامِ وَ َعَهَا وَالْأَرْضَ) است مردم
-ک  می االعرا  سوره 129 آی  استناد ب  عده دیگر اما کند تقسیم

 بخواهد ک  بندگان  از کس هر ب  را آن خداست، آن از فرماید زمین
 مساوی تقسیم (عِبَادِهِ مِنْ یَشَاءُ مَن یُورِثُهَا لِلّ ِ األَرْضَ إِنَّ) دهدمى

 منطق  در» مثالعنوانب دانند ک  نتیج  آن نمی درستی کار را زمین
 232 از متوسط بی  طورب  شیوخ از هرکدام دانیال است ک  شوش
-خانوار از هرکدام زمین یتمالک معدل ک یدرحال دارند زمین هکتار

نسوان ) «است هکتار دهمهفت حدود منطق  این در کشاورز های
 .(1332بیگی، 

 ارا ی شدن . چال  خرد3-2
خرد و  صورتب  یادر دندرصد ارا ی کشاورزی  91حدود 

های های مختلف جهان حتی کشورکشور و تمامپراکنده هستند 
اند ک  امروزه اورزی مواج ارا ی کش یو کوچکپیشرفت  با پراکندگی 

و مانعی در  شدهیلتبدب  یکی از موان  اصلی توسع  کشاورزی جهان 
(. 1325استفاده بهین  از آب و زمین است )ر ایی و قهرمانی، 

 خال  ارث قانون دلیل ب  را ارا ی سازییکپارچ  نگهبان شورای
 اعالم قانونی را آن نظام مصلحت تشخیص ولی مجم  دانست شرع

 در کشاورزان اما شد اجرا برنام  این تولید هایتعاونی الگوی کرد و با
از  چراک  کنند پیروی از الگوی مذکور یستندحا ر ن مناطق برخی

 هایها واهم  دارند. پس تعاونیصدور سند مالکیت ب  نام تعاونی
 خیلی گیری از خرد شدن ارا ی دریا جلو سازییکپارچ تولید و نظام 

خرد بودن ارا ی »طور مثال ب نبوده است.  موفق هااستان از
دهستان کیار شرقی  های کشاورزی درچال  ینتراز مهمکشاورزی 
. (1325قهرمانی،  ر ایی و)« است یاریو بختچهارمحال  در استان

دولت در خصوص این چال  تاکنون سازوکار مؤثری نیندیشیده 
 است.

 . چال  سند مالکیت رسمی3-3
 کشاورزی ارا ی خرد شدن عامل اصلی ارث قانون ،طر یکاز

 بین زمین زیرا پس از مرگ یک مالک،؛ شودایران محسوب می در
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کم  رفت رفت زمین با فوت وارثان بعدی  مساحت تقسیم و وراث او
نبوده و مالک  اقتصادی کشاورزی برای شود تا جایی ک  دیگرمی

گردد. ب  همین رزی میب  غیر کشاو مجبور ب  فروش یا تغییرکاربری
 کوچک کشاورزی ارا ی از هزار هکتار 211 علت در ایران ساالن 

 ارا ی ارث، خاص قوانین اعمال دلیل ب  یکادر امرشود ولی می
 از بهین  استفاده امکان این دلیل ب  و کشاورزاناست  یکپارچ  نسبتاً

 1331مصوب   (. از طر  دیگر، طبق1395زمین را دارند )افشار، 
 نسبت است موظف کشاورزی نظام، وزارت مصلحت تشخیص مجم 

 زارعین تصر  تحت ار ی اصالحات قانون مشمول ارا ی ب 
. لیکن صدور سند صادر کند مالکیت رسمی سند نسق صاحب

)سند مفروز( باعث خرد شدن ارا ی کشاورزی  دانگش مالکیت 
 د شدنخر از گیریجلو طبق قانون خاطر دولتشود و ب  همین می

 و سند تفکیکی مالکیت سند صدور 1395کشاورزی  ارا ی
-بال مشاعی طورب  صدور سندالبت  . را ممنوع نموده است دانگش 

گشای است ک  کشاورزان رغبتی ب  آن ندارند چون گره مان 
 اگرچ اجرایی این قانون  نام یینآنیست. بر اساس  هاآنمشکالت 
شهرستان  و استان براساس را یا کردن سنددار برای فنی حدنصاب
 متفاوت (دیم یا )آبی دیم( و باغ یا )آبی کشاورزی زمین و برمبنای

هکتار و ارا ی دیم  3است ولی در سراسر کشور، ارا ی آبی کمتر از 
احمد و دار نخواهد شد و در منطق  خانهکتار سند 5کمتر از 

ت ک  دهقانان هکتار اس 15هکتار و  5 یبب  ترتبرمامیون این مقدار 
بنابراین مشخص است ؛ بسیار اندکی دارای این مقدار زمین هستند

ک  دولت دربند قوانین متضادی است ک  خود آن را تصویب نموده 
 است.

 . چال  تنوع ارا ی3-4
هاست. ارا ی بایر، در ایران، زمین کلکسیونی از تنوع مالکیت

طنتی، لشکری و دایر، موات، مباح، شهری، جنگلی، آی ، خالص ، سل
، عشایری، اییل قبکشوری، موقوف  و مذهبی، کشت موقت، ارا ی 

المنفع ، روستایی، مناب  طبیعی، ارا ی دولتی، ملی، مرت ، مسلوب
مدنی(، ارا ی متروک ، اعرا ی،  )ثبتی و المالکمجهول، رهاشده

ای، اصالحات ار ی، انفالی، مستحدث ، ساحلی، عمده مالکی، مصادره
های و خارج محدوده، ارا ی بندج، استحفاظی، زراعی، نمون داخل 

های تقنینی و اجرایی در ایران هم متعدد مختلف آن است. نهاد
هستند و بی  از یکصد قانون هم در زمین  مالکیت ارا ی وجود 

است ک  کار را بر ممیزی، تقسیم و  یاگون ب دارد. پس این تنوع 
کشور سخت کرده است. یکی از مدیریت علمی و عادالن  ارا ی 

 یک( اصفهان) پرونده این در» یدگومی بارهیندرارؤسای قوه قضائی  
 فراوان مشکل با افراد و کرده اعالم موات را زمینی دولتی دستگاه

 با دیگری دولتی دستگاه مدتی از پس و اندکرده زمین خرید ب  اقدام
 مالکیت اسناد اخواست  ت ثبت سازمان از زمین کردن اعالم باطل
 در نیز ایقبیل  (. ارا ی1395شاهرودی،  )هاشمی« کند لغو را افراد
 و باشدمی ایل یا طایف  رئیس ب  متعلق ک  شودمی دیده عشایر میان
 (.1391ارا ی،  امور سازمان) خوردمی چشم ب  ایران نقاط برخی در

 و فوق سلطنتی، خالص ، شکل چهار ب  ایران نیز روستاهای بیشتر
طبق قاعده کلی مباحات، هر کس  (.1393غفاری، )بوده است  اربابی

 آن شود. تواند مالکزمینی را احیاء کند می
 . چال  ممیزی ارا ی3-5

توج  ما یا روی و عیت ملک  القاعدهیعلارا ی،  ممیزی در
چهار است یا روی سوابق فعالیت مالک. و عیت یک زمین زراعی، از 

. 2است.  اکنون هم زراعی دارد و زراعت سابق . 1خارج نیست.  حال
ندارد  زراعت . سابق 3نیست.  دارد ولی اکنون زراعی زراعت سابق 

هم زراعی  و اکنون. سابق  زراعت ندارد 4است.  زراعی ولی اکنون
 .است شرط دو تاب  زمین بودن اسالم، موات موازین نیست. طبق

 .درصد مرده( 111است ) نشده کشت و زراعت ندارد، خاص مالک
احداث  درختکاری، آن در ک  را زمینی هم عر  ما طبق قوانین و در

 دایر یا آباد مستمر ادام  دارد، طورب و این عمل  شده بنا یا زراعت
درصد زنده( و ب  زمینی ک  سابق  آبادانی دارد ولی  111گویند )می

ت باال، بنابراین در و عی؛ بایر گویند )و عیت برزخی( رهاشدهمدتی 
حاالت اول و سوم را زمین دایر، حالت دوم را زمین بایر و حالت 

نامند. ولی مطالع  قوانین ایران، باعث چهارم را زمین موات می
سردرگمی در تشخیص این ارا ی از یکدیگر گردیده و مشکالتی را 

 ب  وجود آورده است.
 است هاییزمین بایر، ارا ی 1322 شهری زمین براساس قانون

برگشت   موات حالت ب  یجتدرب  ولی داشت  یاو اح عمران سابق  ک 
( 2حالت باشد ) نداشت  یلو داشت  مشخصی صاحب آنک  از اعم است

 احیاء و عمران سابق  ک  است هاییینزم و زمین موات شهری
 ک  است زمینی بایر 1332 ار ی اصالحات قانون باشد. طبق نداشت 

( ولی ارا ی موات، 3نگرفت  است )حالت  مانجا زراعی عملیات آن در
 از منظر .(4حالت باشد )نمی اشخاص ملک ک  است بایری هایزمین

 قانون نحوه طبق .است یا معلوم المالک المالکمجهولقانون، بایر یا 
 سابق  ک  زمینی است بایر، ارا ی 1359 ارا ی احیاء و واگذاری

عدم  و اعراض علت ب  ولی دارد احیاء )تغییر و عیت طبیعی زمین(
 ماندهمتروک  موج  عذر بدون متوالی سال 5 مدت برای برداریبهره

 سابق  ک  است هاییزمین هم موات ارا ی .(2 یا 1بماند )حالت  یا و
حالت است ) ماندهیباق طبیعی صورتب  و ندارد برداریبهره و احیاء

ی و احیای (. طبق الیح  قانونی اصالح الیح  قانونی واگذار4
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، ارا ی بایر آن دست  از ارا ی است ک  در زمان رژیم 1352ارا ی 
پهلوی دایر بوده و ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده است )حالت 

تشخیص مصلحت نظام،  مجم  1323 (. براساس مصوب 2 یا 1
 بالکشت موج  عذر بدون سال 5 از بی  ک  است ارا ی بایر ارا ی
 موات، مدنی، قانون 23 ماده (. طبق2 یا 1 بماند )حالت یا مانده
 یعنی؛ نباشد آن در زرع و کشت و افتاده معطل ک  است زمینی
 (.2حالت شود )نمی زراعت اکنون ولی شدهکشت قبالً ک  زمینی

 زیرا گرددنمی محسوب مدنی، ملی قانون منظر از موات ارا ی»
« نمایند تصاحب را هاآن احیاء، و حیازت با توانندمی اشخاص

 تصویب از قرنیمن ب  . نزدیک(1322رجبعلی،  صادقی و میرمحمد)
-می 1342مصوب  مرات  و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون

 مستثنیات از ملی ارا ی از بسیاری و عیت تاکنون اما گذرد
 طبق ارا ی شدن اعالم ملی ب  اعتراض مهلت. است نشده مشخص
 فاقد همچنان نگهبان شورای 4/9/1323 مورخ 2251 شماره نظری 
 پنجم برنام  پایان تا نمود مکلف را دولت گذارقانون. باشدمی موعد
 تثبیت و ارا ی و ممیزی و تشخیص عملیات اتمام ب  نسبت توسع 
 در هاجنگل شدن یمل قانون قضات، برخی. نماید اقدام دولت مالکیت
 و دهندمی قرار ارا ی بودن مستثنا یا ملی برای مبنا را 1341سال 
. کنندمی صادر رأی و داده قرار مبنا را 1325 سال یگرد برخی
 1325سال  قرار دادن مبنا ب  قانونی هیچ انقالب از پس ک یدرحال

مصوب  هاجنگل شدن یمل قانون هم قانونی هیچ و ندارد تصریح
 (.1325 عباسی،) است نکرده نسخ را 1341

 . چال  واگذاری ارا ی3-2
ا بررسی مبانی حقوقی واگذاری ارا ی ملی در حقوق ایران ب

مبانی مختلف رنج  یختگیردرهمشود ک  این مقول  از روشن می
 وج یچهب های ملی برد. بر اساس یک دیدگاه، زمینمی
ب  بخ  خصوصی نیست زیرا خال  مصلحت عمومی  یواگذارقابل

ل است. پس است. بر اساس دیدگاه دیگر، ارا ی ملی جزو انفا
دارد. بر مبنای  قیدوشرطیبحق واگذاری آن را  فقی یولمعصوم و 

دیدگاه سوم، ارا ی ملی چ  انفال باشد چ  عمومی، واگذاری آن ب  
)مظفری و « بخ  خصوصی بستگی ب  رعایت مصالح عام  دارد

 اعراض صورت در بایر ارا ی (. طبق قانون، کلی 1329دیگران، 
 صورت در و گیردمی قرار دولت یاردر اخت بالعوض هاآن صاحبان

 یا کشاورزی  وابط بر اساس کشت ب  ملزم مالکین اعراض، عدم
 1329 خود هستند و سال بایر زمین مزارع  یا اجاره یا فروش

 یاعده»وجود ینباا است. بوده مالکان ارا ی بایر برای مهلتینآخر
 متعلق مالک همان  ب بماند هرچقدر زمین ک  دارند اعتقاد از فقها
 (.1332بیگی،نسوان) «ندارد را زمین آن احیای حق کسی و است

 داندیمقانون مدنی ارا ی ملی را غیرقابل واگذاری  22ماده 
قانون اساسی، واگذاری مشروط ب  رعایت  45 اصل موجبب ولی 

-بهره افزای  قانون مصالح عمومی است و در حال حا ر هم طبق

 بر اساسسال  و  22اجاره  قالب در واگذاری 1392 کشاورزی برداری
مصوب قانون رف  موان  تولید و ارتقای نظام مالی کشور  45ماده 
انبوه قوانین  بامالحظ »گیرد ک  صورت می هایییواگذار 1324

ب  نحو  یقانون گزارثباتی و عدم شفافیت در مصوب در این زمین  بی
 (.1329ن، دیگرا و مظفری)« شودآشکاری دیده می

برنام  اصالحات ارا ی در روستای  سال شصترغم عمر علی
برمامیون برخی از مالکان، دارای نسق مالکیت بوده ولی فاقد زمین 

باشند و برخی دیگر ا اف  بر نسق، زمین زراعی دارند. زراعی می
وجود مناب  طبیعی در حاشی  و حریم ارا ی زراعی برخی مالکان، نیز 

 م نموده است.مشکالتی فراه
 

 دولت در آب کشاورزی . چالش سیاست4
و  روستایی وابست  ب  سیاست ارا ی کشاورزی در آب سیاست

 عمومی است. هایآب در حکمرانی کلی و نیز سیاست دولت
 و حکمرانی کلی . سیاست4-1

اند. نداشت  یو حکمران قدرت ب  میلی اصوالً برخی بزرگان تاریخ،
ژن گفت ای حکیم؛ هر منصبی از من پادشاه نقل است اسکندر ب  دیو

بخواهی ب  تو خواهم داد. دیوژن گفت ازکنارم برو تا سای  تو مزاحم 
 ک  کسآندارد؛  یطلبقدرتعط   ولی دو کس، .آفتاب من نشود

 یزچهم  خواهد ب می ک  کسآنبگذرد و  یزچهم  از خواهدمی
تن  مقدس ک  پاپ بود مندرس یقدرب گاندی  گویند لباسمی .برسد

 بود و از ادعایب و فروتن اما طلبقدرتب  مالقات او نداد. گاندی 
گذشت تا دیگران ب  خوشبختی برسند. ولی بسیارند  یزچهم 

 یزچهم  خواهند خودشان ب می حکمرانی، طریق در ک  یطلبانقدرت
نوع اول از توانایی و نوع دوم از ناتوانی سرچشم   یطلبقدرتبرسند. 

است. پس  ناتوانی از هاستمگری گوید؛ تمامیگیرد. سنکا میمی
نفی کل  مفهوم نفس  عیب نیست. نقد حکمرانی، ب ، فییطلبقدرت
یک حکومت یا نفی کل حکومت یک اندیش  هم نیست. ولی  اندیش 

های عدالت اقتصادی، حکومت اسالمی، سازندگی و دانیم شعارمی
-مردم، از وعده بر سفره نفت یی، پولگراقانون مدنی، توسع ، جامع 

بازی با طلب بود ولیکن بسانگرا و اصالحدو جناح اصول دولتی های
بازی، آالکلنگ، آنچ  ثابت مانده است، خویشاوند ساالری، پارتی

 ، انتصاباتیخواه ینابرابرهای فرش تا عرش، خواری، پرداختیرانت
گرایی تملق پنداری،لاصخود پرستی واندوزی، شخصماندگار، ثروت

خصوصی  و تعصبات ناروا، تجارتی شدن علم و تخصص، مالکیت
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های طبقاتی، معضالت و بیمار مالیاتی، شکا  ، نظامحدوحصریب
انتخاباتی دروغ، تولیدات غذایی خطرناک، قوانین متعارض  هایوعده

است و آنچ  ب  تکرار باال و پایین رفت  است همان دو جناح دولتی 
 است.

ترین مقام دولت، وصف در دولت تدبیر و امید هم گویا ب  عالی
و علی )ع(  و آقاست عادل یعنی امیر، دادند. میر، مخفف« میرشکار»

دولتی،  ایدهیواماما باید دانست این القاب ؛ ب  میر عرب معرو  بود
 کند. حقی ک  یک شعار، لقب یا ادعایبرای مردم ایجاد حق می

کند، در مقابل عمل ب  گفتمانی است ک  ایجاد میدولتی برای مردم 
 کند.مشروع می و انتظارایجاد توق   هادر آنو  را جلبآراء مردم 

انتظار مشروع، توقعات معقولی است ک  در روابط متقابل افراد با »
موجب  هاآنعدم توج  ب   ک ینحوب شود مقامات دولتی ایجاد می

گردد. لذا انتظارات هروندان میورود خسارت یا سلب منفعت از ش
(. 1321)زارعی و بهنیا، « مشروع، مستلزم نوعی حمایت حقوقی است

است ولی  مردم گزارخدمت ، دولت،22 ، بر اساس اصلطور مثالب 
 انتخابات درگرو مردم معموالً حقوق حزب دولتی، یگزاردر خدمت

در مورد و  را دومی ،ترخوب و خوب بین مردم در مورد اول، است.
بنابراین برخی ؛ بد هستند بدتر، ناچار ب  انتخاب و بد یاناز م دوم،

دولتی هستند و از شاکل  و ذائق  مردمی برخوردار  یهاکلوپاحزاب، 
 یک ن  و است سیاسی شعار یک هاآن هایباشند بلک  وعدهنمی
 مدیریت سیستم ب  دولتی هایجناح حقوقی. دلبستگی شعور

 دموکراسی. حالت ن  است موبوکراسی هم حال اتوبوسی،
رسد با دموکراتیزه کردن نظام اداری ایران یعنی پس ب  نظر می

مدیران و رؤسای ادارات مختلف بوسیل   انتخاب، نظارت و برکناری
بتوان بر بسیاری از مشکالت  مردم، منتخب محلی نخبگان جامع 

در عزل و یعنی مردم از دخالت نمایندگان مجلس ؛ موجود فائق آمد
شوند. نمایندگان مجلس از خطر فساد می نیازاداری بی یهانصب

 و مجلس نمایندگان میان مانند و در نتیج  گسستاداری مصون می
 رسد.ب  حداقل می هایکشحقها و ها، رانتفساد اداری، مقامات

 عمومی یهاآبدر  حکمرانی و سیاست. 4-2
 در جنوبی دارفور در ک  آبی مناب  سر بر قومی هایدرگیری در

 مرادی)شد  کشت  نفر 151 کمدست داد، رخ 2119دسامبر 
 ب  را بهاآب آوریجم  دولت گاوشان، یزآبخ حوزه در .(1322طادی،
تاتار )است  درگیری بروز باعث خود این ک  گذاشت کشاورزان عهده

ها بی  از آنک  توجی  . بخ  عظیمی از پروژه(1323و دیگران،
تصویب  یو مقطعمنطقی داشت  باشد، ب  دلیل مناف  محلی علمی و 

کامالً  یرزمینیزهای (. اگر آب سفره1325)قائمی،  انداجراشدهو 
رود و جبران آن حتی با ها از بین میتخلی  شود اصل این سفره

 هاینا(. 1323االمینی، ممکن خواهد بود )روحهای زیاد غیربارش
-آن حکمرانی یا سیاست آب گفت  می انعکاس واقعیاتی است ک  ب 

 شود.
توزی   انتقال، ذخیره، تأمین، یعنی مدیریت آب حکمرانی مطلوب

 با دولت توسط آب مناب  و عالمان  عادالن  عاقالن ، و مصر 
 است مردم از حقوق اساسی آب، مطلوب مردم. حکمرانی مشارکت

خبری  ها و مناب ولیکن راج  ب  حکمرانی آب، در برخی از سایت
-می کراتب در این فرصت، ممکن نیست(  هاآن)ذکر نشانی هم  

زیرزمینی در  آب هایسفره از درصد 95 از خوانیم ک  برداشت بی 
 از مختلفی شده است. بی  هایاستان در هالرزهینزمایران موجب 

 هانمود. قنات را نباید برداشت یرناپذ یدتجد آب مناب  درصد 21
باشند ولی استفاده از قنات در ایران می آب اریبردهبهر شیوه بهترین
 شده است. گزارده کم، کنار رانت ب  دلیل
 در هزار هکتاری های چندطرح اجرای عمیق، عدم هایچاه

 های کارون،خشکیدن تاالب ،ملکباغ ایذه و هایی نظیرشهرستان
اه، طرح آبشار آتشگ افتادن خطر العظیم، ب شادگان و هور گاوخونی،

 ب  عمان دریای پرهزین  انتقال آب دریای خزر ب  مناطق کویری و از
ب   هاآبخیز دستیینپا مناب  ، خشکیدنهایاچ درتبخیر آب  مشهد،

کشور، از  هایچهارم دشتشدن س  روی ، ممنوع سازی بیدلیل سد
مسکونی هزاران خانوار  دست دادن واحدهای ها، ازبین رفتن جنگل

استان  یک استان برای صنای  ها، استفاده از آبسد یریآبگ خاطرب  
هایی از سیاست دریا نمون  نزدیکی ها دردیگر، عدم ساخت کارخان 

 ، اجازه کشت محصوالت آب بر مثل برنجیساز یالوغلط آب است. 
 سازیبارور مانند یمتقارزان یهااز طرحو هندوان ، عدم استفاده 
های دیگری از نمون  دریا آب سازیرینابرها، عدم توج  ب  شی

 آب است. یدر حکمراندولت  تدبیرییب
کنار گذاشت  و  را یآببرق تولید توان  هم  با گویند اروپامنتقدان می

کند ولی تأمین می یاهست و انرژی  یبرق خود را از انرژی خورشید
 آب حرانیب و عیت بر ک  است ده  چهار حداقل در ایران، دولت
 تالش و گراییمنطق  یاستباس مجلس نمایندگان ولی آگاهی داشت 

 هایطرح توسع  برای ایگسترده سیاسی فشار رأی، خرید برای
 هایاستفاده از آب. اندکرده وارد کشاورزی و آب حوزه در ایسازه
 1111 تا 511 است و درعمق زمین ذخیره آخرین ک  فسیلی یا ژر 
خطرآفرین هستند  انسان زیست و برای اندشدهیرهذخ زمین یمتر

 هیچ ک  اندشدهساخت  و تصویب کشاورزی نامب   هاییسد .رواج دارد
 از آب در برخی جاها .انداشت ند یو کشاورز زمین ربارهد اتیمستند
صد  211 ارتفاع تا مناطق برخی در و شدهاستحصال متری 311 عمق

. است اقتصادی شدهغیر محصوالت کشت صر  گردیده و پمپاژ ترم
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 هزین  از کمتر یمتباق آب عر   قانونی،غیر متقا یان ب  آب فروش
 هایچاه با مقابل  عدم سیاسی، یهارانت خاص، هایبخ  ب  نهایی
 بسیار آب، نق  سد و ب  مربوط اطالعات کاری دردست قانونی،غیر
دیگر موارد  از آب، تخصیص در آب اقتصاد طرحم اساتید رنگکم

است. کشاورزان در مدیریت مناب  آب  آبی کشور از مناب  سوءاستفاده
 و کشاورزی شیرین، آب آب مسئولیت وقتی»هم نقشی ندارند. 

 بین مشخصی ارتباط هیچ و باشد عهده س  ارگان بر زیستیطمح
« شد خواهد هد یب آن مناب  و آب توسع  باشد، نداشت  وجود هاآن
 و آب تخصصی های. دادگاه(1321مجلس،  هایپژوه  مرکز)

و مناب   یرذخااز  سوءاستفادههم تشکیل نگردیده تا از  زیستیطمح
 .آبی کشور جلوگیری شود

 روستای برمامیون و حکمرانی آب کشاورزی در . سیاست4-3

اپی واتس  در گروهاین روستا  از کشاورزان، "زادهشکرال  علی"
قرمز انتخابات در روستای ما، طرح تأمین  خط» یدگوبرمامیون می

سماجت »یکی از مجریان طرح اعالم کرد، «. آب کشاورزی است
 را بی  از خود طرح، ذهن مسئولین اداری "علی بخ  درون"آقای 
این روستا را ترک  سالیان پی ، برخی مالکان،«. ساخت  است درگیر

ای اخذ اسناد مالکیت ارا ی کشاورزی کرده بودند ولی اکنون بر
 روستا ب  هستند. بهای ارا ی و میل بازگشت در تکاپوسخت 

 هایتسر مالکافزایشی چشمگیر یافت  است. اختالفاتی محلی هم بر 
آب ب  عمل  پمپاژ ایستگاه بر سر محل استقرار بوقوع پیوست. توافقی

 را ارا ی اریگذلول  خصوصی، بخ  نیامد ولی قبل از آن پیمانکار
در طرح بالتکلیف « دلی» یارا  رساند. و عیت پوش  پایان ب 

مانده است. این قبیل مسائل نیز حکایت از اهمیت حکمرانی آب 
 حکمرانی»کشاورزی در ارا ی روستای برمامیون دارد. اگرچ  برخی 

 مرادی)« کنندرا ب  میرآبی تعبیر می Water gavernance آب
، س  آب یدارپا یرشکاری، میرآبی و مدیریتلیکن م (1322طادی، 

آب،  یعنی حکمرانی؛ مؤلف  مهم حکمرانی در آب کشاورزی است
 تقسیم)عبارت است از میرشکاری )شکار عادالن  بودج  آب(، میرآبی 

 عادالن  آب( و مدیریت پایدار مناب  آب )حفظ مناب  آب(.
 . میرشکاری4-3-1

-معنای چشم وستایی ب آب کشاورزی در ارا ی ر حکمرانی نقد

 بحث در ویژه دولتمردان خوب محلیخوب دولت، ب  از خدمات پوشی
نیست. لیکن بر مبنای قوانین بودج  سنواتی از سال  سازندگی و آب

توسع  در سال  سوم برنام  تصویب زمان از یژهوب ب  بعد و  1332
-سرمای  اولویت و مالی اختیارات سال پی ، 21یعنی حدود  1332

( %2) درصد دو 1395 در سالگردید و  واگذار هااستان ب  ذاریگ
کشور  محروم و یزخنفت هایاستان ب  گاز و نفت صادرات درآمد

ماند و نمایندگان  زمین بر ، این طرححالینباا .اختصاص یافت
 1321تا  1333های منتخب مردم باشت و گچساران در فاصل  سال

هیچ تدبیری نیندیشیدند و  اورزیکش آب بر حق مردم روستا درباره
نکردند. ب  همین سبب، غالباً  ایجاد مردم امیدی هم در دل بارق 

و امید تنها برازنده نام نماینده  تدبیر دولت« میرشکار»معتقدند لقب 
توانست با  هرحالب است ک   29تا  21 یهاسالمنتخب آنان در 

حولی ماندگار شکار بودج  و اختصاص آن ب  این منطق  محروم، ت
 این البت  اتمام کار)ایجاد و مردم را ب  آینده امیدوار و خوشحال کند. 

 .(29 انتخابات نتیج  ب  مانده روز 11 با مصاد  گردید مقال 
 . میرآبی4-3-2

نظر است. هایی مدمالک القاعدهیعلدر بحث آب کشاورزی 
ز مناب  برداری عادالن  ااصل بهره»در سطح کالن هم  ک یطورب 

آب ب  معنای توج  ب  میزان جمعیت، و عیت اقتصادی و و عیت 
. (1323دیگران،  و دینانی محمدی)« زمین در حوزه آبریز است

جمعیت روستایی، فاصل  روستا از منب  آب کشاورزی، استعداد ویژه 
 هاآنخود روستا، میزان مالکیت افراد و موارد دیگری ک  قبالً از 

گیرد. در خصوص جمعیت ها را در بر میصحبت شد این مالک
جمعیت روستاهای  1325سال روستاها بر اساس سالنام  آماری 

نفر.  514- خانوار 144جعفر  زادهاماممشمول طرح ب  شرح زیر است. 
 114 ناصرآباد. 23-2. هست  کوه 13 - 4. پیرسبز 122-35 جهادآباد

-39 پاکوه .1235-343 . سربیش 1221-335 . تلخاب شیرین322-
-51 . کالغ نشین323-111یدزرد ب .229-94 . ماهور باشت229
. 392-211 . پش  کان1193- 223 . سراب ننیز54-13 . خربل191

 .521-144خان احمد 
شود حال اگر مالک اولویت، جمعیت روستا باشد مشاهده می

اول در اولویت نبوده است. اگر  روستای خربل در فاز مثالعنوانب 
فاصل  تا رودخان  باشد، روستای سراب ننیز در اولویت فاز اول مالک، 
مالک، زمین باشد در فاز اول، اولویت با ارا ی  گرفت. اگرقرار نمی

ها هم ب  لحاظ ثبت سابق  و احمد بوده است. اصوالً خان احمدیخان
 دست )طرحاحمد در باالبودج  طرح و هم ب  لحاظ اینک  دشت خان

کوه خان احمد( و  پشت 1332دست )طرح میان پل بریم(، 1333
ها و ازجمل  پاکوه( نسبت ب  بقی  روستا 1391 دست )طرحپایین

سراب ننیز، پش  کان، خربل، تلخاب شیرین، هست  کوه و غیره در 
اند، برای خود هم حق تقدم و فاصل  کمتری از منب  آب واق  شده

شود ک  ن مشاهده میاند. در این پروژه همچنیهم حق اولویت قائل
هکتار ب  زیر طرح  51ای تقریباً خانواده در روستایی مثل پیر سبز هر

 2ای تقریباً کان هر خانوادهبرده است در حالی ک  روستایی نظیر پش 
توان گفت استحقاق و اولویت بندی مشخصی هکتار. در مجموع می
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 شود.در بحث میرآبی مشاهده نمی
 آبپایدار  . مدیریت4-3-3

-زیر هایآب موجب بحران قبل سال 21 از عمیق هایهچا حفر

 با را سطحی آب مناب  گذشت  سال 21 در سازیسد موج زمینی و
. عدم (1323دیگران،  و طالشی) «است کرده مواج  جدی بحران
بینی چاه ایزومتری برای ذخیره موجود، عدم پی  یهاچاه پلمپ

های حامی و دبی رودخان ، سدبرداری از ها، میزان بهرهروان آب
 یدارپا های پی  روی مدیریتچال  ازجمل مدیریت علمی آبیاری، 

 کشاورزی در این ارا ی است. آب

 

 ترویجی هایرهیافت
 یزناهمیتی هستند. روستا پر هایاستعداد بآ و یکشاورز زمین،

برداری در بهره ، روستائیانرویینازا. است اجتماع شالوده و کانون
باشند. می یتدر اولوو بی  از هم   از هم کشاورزی پی   آب

-آب ب  آنان دسترسی درگرو کشاورزی آب ب  روستائیان استحقاق

 کشور در عمومی هایآب یبرداربهره است ولی نظام های عمومی
 در آب روستائیان حقوق .تبعیت دارد یاپراکنده هایدیدگاه ما از

بر  مالکیت فق  یعنی برد.می جرن  عیف حقوقی مبانی از کشاورزی
عمومی راهبرد  هایآب در مالکیت اساسی نیست، قانون مندنظام ،آب

 خصوصی قوانین در رابط  با توسع  هایبرنام  مشخصی ندارد، قانون
 فاقد  ابط  است و قوانین روستاها در کشاورزی آب اولویت و آب

خصوص باشد. در می مشتتکشاورزی  آب مدیریت درباره جاری
 مالک، و عیت استحقاق ملک، وسعت روستا، روستا، مکان جمعیت

حقوقی ایران  در نظامترتیبی  و اولویت گون یچهاقتصادی زمین 
و محل اختال   گان چند ایران، در مالکیت شود. ساختارمشاهده نمی

 مالکیت ارا ی، سند شدن خرد نامحدود، و مشروع مالکیت است.
 مالکیت عمده هایاز چال  ارا ی واگذاری و تنوع و ممیزی رسمی،

 .کشاورزی است آب بر عادالن  مالکیت کشاورزی و طبعاً ارا ی بر
 و عالمان  هایسیاست اعمال توزی  عادالن  آب کشاورزی درگرو

 و مقطعی نیز بارهیندرا دولت سیاست است ولی دولت منطقی
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Challenges of Rural Rights in Agricultural Water (Looking at the Agricultural Water Project 

of Barmayoon Village in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province) 

 
N. Riahi1 

 

Abstract 

 
The village, after the family, is the most important center of life, the foundation of society and the center of 

agricultural activity and production. Our country also relies on agricultural products and agriculture creates a value or a 

basic right for the villagers. Therefore, the villagers are entitled to the use of agricultural water first and foremost and in 

the first place. Therefore, this research has been done by descriptive-analytical method and data gathering by 

documentary method and in some cases it has been surveyed with the aim of whether the rights of villagers and 
peasants in agricultural water have a scientific, rational, impartial and equitable status. The overall conclusion of the 

study is that in the present situation, the rights of peasants in agricultural water suffer from conflicting principles and 

policies and do not support its clear customary and religious laws. As a result, the rights of the villagers to agricultural 

water are not systematic and targeted. The national agricultural water project in Barmayoun village is also in line with 

the government's future policy and election promises. The solution of this article is firstly to create a comprehensive law 

on the system of rural agricultural water, and then to democratize the Iranian administrative system, namely the 

election, supervision and dismissal of various local administrations and heads by the elite community of local people. 
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